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R. 1877. C. I.

OSVTA

Slovanská otázka.

Politická studie, již sepsal

dr. Karel Mattuš.

(a.

^TiX, poloostrovu Balkánskému obrácen jest nyní zetel celého vzdla-
V&Tfného svta vbec a svta slovanského zvlášt. Jako ped ne-

&? dávnem jednota nmecká docílena byla krví a železem, tak nyní

bitkým meem na pláních srbských a horách bulharských eší
se ne spor kesansko-turecký, ani protivenství Kus a Turk, ale

vc mnohem dležitjší, totiž otázka slovanská, jež zahalovala se po
celé století v málo významný název otázky východní. Nejde tu je-

din o rovnoprávnost národní mezi Bulhary, Srby a Turky, ani o vy-

rovnání mezi islámem a evangeliem, nýbrž o docílení rovnováhy ev-

ropské, kterou patrn pohešujeme od té doby, co idea národnosti

za novovký princip státotvorný a státoborný povznesena jest.

Rovnováha evropská! Kdož nevzpomene si pi slovech tch na
dobu svaté aliance, v níž šibolet ten platil v mluv diplomatické za

roušku, kterou zahalovalo se každé násilí velkými státy na malých
páchané. Rovnováha evropská vidla se v úinném snažení evropských
mocností, aby zabránno bylo jednotlivé velmoci u zmohutnní takovém,

pi nmž ostatní spojené moci více by jí odolati nemohly. Hypothesa
tato ovšem byla a bez pochyby také zstane jen theoretickým pro-

blémem, ponvadž nový vk neznal státu, který by k takové nadvlád
byl dospl, aniž se zdá býti pravd podobno, že by kterýkoli stát

k takové svtovlád dospti mohl. Zajisté ani Napoleon I. na vrcholí

moci a slávy své neml pevahy tak veliké, aby mu spojené síly všech

ostatních velmocí nebyly mohly eliti.

Od té doby, kde Napoleon III. uznal ohromnou váhu národnosti

a ji také proti svým nepátelm vhodn použiti dovedl, až konen
její mocí také sám padl — od sjednocení Itálie a Nmecka i ti, kdož po
tu dobu národopisný moment v státním život podceovali, potupn
švindlem jej nazývajíce, pisvdují, že pomry evropské jsou nehotové,
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2 K. Mattuš:

rozladné, že náš svta díl kráí vstíc zmnám daleko sahajícím, což

piísti lze jedin porušené rovnováze evropské, a ovšem tuto béeme
ve smyslu zcela jiném, než jak bývala pojímána od asu Vídenského sjezdu

až na asy naše. Poteba jen se rozhlédnouti po Evrop a po ná-

rodech, kteí ji obývají.

V Evrop zajisté mimo skrovné zbytky prabydlitel (Celtv, Ar-

nautv) a v dob novjší z Asie sem pibylé dobyvatele (Mongoly,

Maary, Turky), vidíme pedevším ti hlavní kmeny domácí : kmen
eckorománský, kmen germánský a kmen slovanský. Tito ti kmenové
co do potu nevaln od sebe se liší

;
poítáme Kekoromán asi 93,

Germán asi 78 a Slovan asi 86 milion. Mže se tedy íci, že

tito ti kmenové co do potu se skoro rovnají, že sob rovnováhu drží.

Každý z tchto kmen skládá se z nkolika národností i
národ; tak eckorománský z ek, Francouz, Italián, Španl,
Portugalc a Rumun; kmen germánský z Nmc, Anglian, Flám,
Holanan, Dán a Švéd s Nory ; — kmen slovanský z Rus, Po-

lák, ech, Lužian, Slovinc, Srbohorvat a Bulhar. Nerzníme
v Slovanstvu Rusy a Rusíny, echy a Slováky, Srby a Horvaty, tak

jako nerozeznáváme v ostatních kmenech pouze dialekticky rozdílné

vtve téhož národu. — Vidíme tedy, že kmen románský rozpadává se

v šest, kmen germánský také v šest a kmen slovanský v sedm národ.

A tak i co do potu národ všichni ti kmenové skoro úpln se

srovnávají.

Porovnávámeli dále jednotlivé národy ve všech tech kmenech,

shledáme ihned, že každý kmen má vedle národ velkých nkolik drob-

njších; tak mezi Romány stojí na prvním míst Francouzové s 38 mi-

liony duší a Italiáni s 26 miliony co národové velcí, a vedle nich

Španlové, Rumuni, Portugalci s 15, 8, 4 miliony, konen Rekové

s 2,400.000 duší. — Mezi Germány mají prvenství Nmci s 46 mi-

liony, vedle nich jsou velkým národem Angliané s 20 miliony a k ma-
lým národm náleží Švédové (s Nory) o 5, Flámové o o, Holanané
o 2Y2 , Dánové o 1V2 mil. duší. — Slované mají jediný velký národ

Rusy o 55 milionech; ostatní národy k malým poítati dlužno, zejména

Poláky o 10, echy o 7, Srby a Horvaty o 6, Bulhary o 6, Slovinee

o iy5 mil. a Lužiany o 140.000 duší.

Hledímeli na pomry státoprávní u jednotlivých kmen, objeví

se nám zvláštní obraz. Národové kmene eckorománského každý o sob
tvoí stát, ve kterém národnost jeho ku platnosti došla a v nmž
hmotn i duševn dle poteb svých, dle svrchované vle své mže se

vyvíjeti a zvelebovati. Rekové mají své království ecké, Francouzové

svou Francii, Španlové království španlské, Portugalci mají Portu-

galsko a Raliáni svou sjednocenou velkou Ralii, i Rumuni mají své

skoro neodvislé Rumunsko. Kolik národ, tolik stát, kolik eí, tolik

národních zákonodárství. Nech i mimo vlastní stát v cizích državách

žijí ješt Francouzové (v Belgii a Švýcarsku), Italiáni (v Švýcarsku

a Rakousku), oni bu vládnou zemmi, v nichž mimo hlavní sídlo své

pebývají aneb aspo — toliko Rumuny pod maarským panstvím vy-

jímaje — duchovních vymožeností a jazykových pedností v plné míe
užívají, jako by byli se soukmenovci svými v jednom státním celku.
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Totéž platí o kmenu germánském: Nmci mají svou sjednocenou

íši nmeckou, Holanané své Nizozemí, Dánové v Dánsku, Švédové

s Nory v Švédsku a Norsku panují, Angliané pak ovládají svou pyšnou,

moem objatou Velkou Britanii. Kolik národ, tolik stát — kolik eí,
tolik národních zákonodárství, ba ješt více, nebo vtší ást Švýcarska

je nmecká a Rakousko aspo v západní polovici své jeví se dosud

zevn co stát nmecký, ponvadž vláda, zákonodárství a p. jsou n-
mecké. Jedin Flámové z národ germánských nemají státu svého, žijíce

v Belgii pod nadvládou živlu francouzského.

Z toho, co uvedeno, jest patrno, že kmen eckorománský podle

státv má dv velmoci (Francii a Itálii), ti státy menší (Španlsko,

Portugalsko a Kecko) a jeden poloodvislý stát (Rumunsko) — kmen
germánský tolikéž má dv velmoci (Nmecko a V. Britanii) a ti státy

menší (Nizozemsko, Dánsko a Švédsko). — Smíšené státy románsko-

gerinánské jsou Švýcarsko a Belgie, v jednom z nich oba kmenové

jsou úpln rovnoprávní, v druhém kmen germánský je u románského

v podruží.

Jak to vedle tchto dvou kmen vypadá s kmenem slovanským?

Vidíme u Slovan jedinou velmoc Rusko a nepatrný státek ernohorský

vedle poloodvislélio knížetství srbského. Jen tedy dva národy slovanské,

Rusové a Srbové vedou zvláštní státní život, akoliv kmen slovanský

má nejvíce národ. Poláci, echové, Lužiané, Slovinci, Bulbai,

tedy pt slovanských národ postrádají samostatného státního života,

a dílem živoí pod nadvládou živl jiných, dílem hynou pod sveepým
barbarstvím. Žel že Poláci v království svém roku 1863 tak neblahým

spsebem zniili krásné zárodky svého státního života, jaké položil

car Alexander. Jak mnoho do dneška mohlo získáno býti pro vc pol-

skou a slovanskou vbec, kdy by samospráva polského království od

r. 1862 byla se pirozen vyvíjela pod záštitou ohromné velmoci ruské!

Rovnováha evropská je porušena citeln, když státní moc tak

nestejn rozdlena jest v jednotlivých kmenech, když dva kmenové
znají (s jedinou výjimkou) jen národy panující a tetí z vtšiny má
národy podrobené. Slovanstvo dosud ve vtšin slouží národm cizím,

slovanští národové mimo velkou Rus a malou ást Srbv nemají svého

státního života : — to otázka slovanská, otázka evropské rovnováhy.

Jeli tomu tak, jest zajisté i spsob koneného rozešení této

otázky na bíledni. Aby se kmen slovanský vyrovnal ostatním dvma
kmenm, je potebí, by vedle mocného Ruska aspo tyi státové slo-

vanští byli zízeni, nebo jen takto mže politicky i kulturn závoditi

Slovanstvo s Romány a Germány. Že první dospjí k svému vlast-

nímu životu Srbové a Bulhai na zíceninách íše turecké, je nyní již

skoro úpln jisto. Však kde zstanou ostatní snad dva, ti, tyi
státy? Co v pípad takovém byl by osud Rakouska?

Zajisté otázka slovanská dotýká se životních zájm íše rakouské

a osudy íše této záviseti budou od spsobu, jakým vláda mocnáství
tohoto zúastní se v ešení otázky slovanské. etní národové slovanští

v Rakousku žijící nepodrývají bytnost íše, aniž podnikají, co by koliv

bylo jejímu trvání, její moci a sláv na úkor. Avšak oni chtjí tak vésti

svj vlastní státní život, jak to dovoleno v Rakousku Nmcm a Ma-

1*



4 J. Procházka:

darm, oni domáhají se rovného práva s nimi. Rovnováha evropská

bude porušena, pokud Rakousko co velmoc zstane nmeckým dle vlády

a zákonodárství — nebo pak kmen germánský má dokonce ti vel-

moci, kdežto románský má pouze dv a slovanský docela jen jednu.

Nepokládáme úplnou samostatnost národa za nezbytnou pro povšechný

vývoj jeho — i v jednom íšském spolku s národy jinými lze co stát

prospívati a všem oprávnným národním snahám dokonale vyhovti,

když ovšem zízení státní všeobecnému takovému vývoji neklade žádných

pekážek. A protož zajisté národové slovanští v Rakousku zmnou
vládní soustavy mohli by dojíti uspokojení, zejména pak Jihoslované

spojením trojjediného království v jeden státní celek, Cechoslované

praktickým provedením císaského reskriptu ze dne 12. záí 1871,

Slovinci sebráním malých zemiek s pevabou obyvatelstva slovinského

v jednu autonomní zemi, Poláci a Rusíni rozšíením samosprávy ha-

liské vedle provedení rovného práva obou národností. Slovanská otázka,

pokud se týká mocnáství rakouského, byla by tím rozešena ve pro-

spch íše a dynastie, ovšem i ve prospch a k trvalému uspokojení

národ, jichž se týe. Všichni slovanští národové mohli by v rakouské

jednot íšské svj zvláštní státní život vyvíjeti a tím ovšem v národ-

ním a kulturním ohledu sob i veškerému vzdlanému svtu neoceni-

teln prospívati. Práv takovým spsobem zabezpeeno bude trvání

íše rakouské, o kterém nyní už i v cizích parlamentech prazvláštním

spsobem soud pronášejí petásajíce budoucí jakousi „otázku rakouskou"

a prohlašujíce nutnost existence tohoto mocnáství. — Rakousko jest

ethnograhckou zvláštností tím, že v sob chová národní represen-

tanty všech tí domácích kmen evropských a nad to ješt Maar.
Zvláštnost tato musí dojíti uznání i ve státním zízení povoláním

všech kmen ku vlád spsobem na právu se zakládajícím. Národní

dualism s odstrením všech národ slovanských chová v sob pro

budoucnost nemenší nebezpeí, nežli protivy v íši turecké ....
Otázka slovanská musí býti rozešena, a emancipace Slovan

v íši turecké jest jen prvním jejím jednáním.

Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

PISe

Josef Procházka.

I.

My synové XIX. vku nemžeme sob vru naíkati, že by

nám osud nebyl popál, býti svdky velikých in. Rozhlednemeli se

v dob nejbližší a stopujemeli proud djin nejnovjších až k jejich

zídlu, vedou nás všechny stezky k oné svtodjné události, která
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tak velice otásla celou Evropou a tak zvláštní ráz vryla v její tvá,

že se zdá, jako by mezi rokem 1789 a rokem 1815 nkolik vku
lidských bylo uplynulo. Revolucí francouzskou a vším tím, co ji bez-

prostedn jakožto píina pedcházelo i co mla v záptí, pišlo v obh
všeobecný tolik ideí, že celá pokolení jsou podlena bohatou prací du-

ševní. Národ francouzský zdrtil pilíe, o kteréž opíralo se království

„z milosti boží;" jestliže za onoho asu hrdý Ludvík XIV. v okamžiku,

kde se neobmezená samovláda vrchu domohla, pravil, on že jest státem

francouzským, a dovolil sob šlapati v prach práva všeobecn lidská

i národní : odpovdl utýraný lid francouzský, když míra asu byla do-

plnna, že národ jest státem, že práva lidská i národní jsou nesmr-

telná, nezadatelná, království pak ovšem smrtelné, o emž nešastný po-

tomek nejvtšího samovládce francouzskébo na popravišti se pesvdil.
Tak zahájil národ francouzský djiny XIX. vku velikou revolucí

;

a jako ve století XVIII. veškei potentáti evropští od nejvtších až

k nejmenším nebažili po niem více, než aby k obrazu „velikého

krále" byli stvoeni a podle jeho vzoru aby svj lid oblažovali: tak

piuili se zase ve vku XIX. rzní národové evropští politickým pe-
vratm, pohlížejíce s jakousi úctou k „velikému národu," jenž o vci
té osvdil své mistrovství bhem jednoho plstoletí tikráte, a co bylo

více, vždycky s úspchem. Trn Burbon skácen po prvé, skácen po

druhé a když revoluce únorová uinila také sláv Ludvíka Filipa

rychlý konec, rozlouila se Francie s celým píbuzenstvem Burbonským

po tetí a patrn navždy.

Souasn obešla si revoluce i ostatní Evropu a kdekoliv zaklepala

na budovu státní, ítily se staré politické ády v ssutiny. Z revoluce

únorové stala se revoluce evropská, a právm národ co faktor poli-

tických zjednán prchod tak, že dosavadní neobmezené jedinovlády

jako o pekot zvrhly se ve vlády ústavní.

Mlli pojem „národa" ve Francii výhradn smysl politický, pe-
kroiv pomezí francouzské nabyl významu nového, zcela zvláštního,

a francouzská idea politické svrchovanosti národní zrodila ze sebe

v Evrop stední ideu novou, ideu národnosti. Ovšem i zde dlužno

uznati, že národ francouzský bezdn pipravoval a zúrodoval ve

stední Evrop pudu, aby idea národnosti jednou zasetá nalezla hojné

potravy. První k tomu podnt dal veliký uchvatitel ddictví Burbon-

ského, Napoleon I., jenž svojí železnou rukou rozbil, co pedchdce
jeho na trnu francouzském ped tisíceletím byl zbudoval: císaství

ímskonmecké. Tím navráceno jest Nmecko Nmecku, Vlasko Vlásku
;

tak panovníkem téže zem, kterou ondy vládl Karel Veliký, odinny
ty kivdy odvké, jaké páchalo Nmecko sub titulo imperii romani et

Christiani na pd italské. Samozvanec Napoleon I. padl a to hlavn
piinním národu k životu se hlásících ; románští Španlové, slovanští

Rasové, konen nmetí Prusové, k nimž se i Rakousko se svou

pestrou smsicí národní pipojilo, osvobodili Evropu stenající pod

jamem nesnesitelným. Nejvtší muž toho století zahnán na daleký

ostrvek v nekoneném oceánu, ale i po vypuzení jeho klonila se

Evropa bezdn ped jeho velikostí, pistupujíc ku /mnám, kteréž on

l»o zahynutí císaství nmeckého na pd nmecké vykonal. Nmecko
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nabylo té tvánosti, která je, rozdlené na 36 „stát," vydávala v posmch
a nevážnost celého svta. Ovšem to byl jen stav pechodní ; nebylo
zajisté snadno, ihned po zícení se tisíceleté íše ímskonmecké nalézti

takovou formu státní, která by, dbajíc na malinké prospchy jednot-

livých cástiek spolku nmeckého, brala také slušný ohled na dle-
žitosti Nmecka co celku v pomrech jeho zahraniných. Obtíže byly

tím znanjší, ana rostoucí evnivost mezi Rakouskem a Pruskem
všechny pokusy o sjednocení Nmecka v samých zárodcích již dusila

a moila. Tolik však bylo jisto (a nemalá strana v Nmcích zejm to

hlásala co nové evangelium), že v tom okamžiku, kde by Nmecko samo

sob bylo navráceno, vdcem Nmecka nemohl býti pirozenou mrou
nikdo jiný, než nejvtší stát skoro ryze nmecký: Prusko. Pokus sjed-

notiti Nmecko pod záštitou pruskou a vylouiti ze spolku živly ne-

nmecké minul se sice po prvé s výsledkem
;
pes to deklamace,

v chrám Svatopavelském se ozývavší, nesly svoje ovoce, rozléhajíce se

po celém Nmecku a pipravujíce pdu muži, jenž krví a železem do-

konal za všeobecného jásotu Nmc, ehož revoluce z roku 1848 marn
byla toužila dosíci.

Jako r. 1806 Nmecko sob jest navráceno, tak o šedesát let po-

zdji navráceno také Rakousko po staletém marném bloudní samo

sob, a divným ízením osudu piinila se nkolik let potom tatáž

Francie, kteráž pád císaství ímskonmeckého byla urychlila, aby na

základech pevných povstalo nové císaství, ani ímskonmecké, ani

rakouskonmecké, ale pruskonmecké.

Tím slavila idea národnosti triumf neslýchaný; díve byvši popelkou

stala se pojednou initelem rozhodujícím osud státu nejmocnjších.

Nebo týmž skoro asem, co v Nmcích daly se vci tak veliké, konala

idea národnosti i za Alpami v krásné Itálii pravé divy; spsobem ješt

mnohem radikálnjším nežli v Nmcích provedli horkokrevní Vlaši po-

litické a národní sjednocení té zem rozkošné, o kterou po celé vky
rvali se laní sousedov, jako by byla „res nullius," jako by národ,

honosící se takovou minulostí a takovým nadáním, neml práva platn
rozhodovati o svém osudu sáni a sám

!

Tak povstala ped našima oima šestá velmoc evropská, jejíž

jméno jest sjednocená Itálie. Jí padla za ob moc, ped kterouž se

po celé vky dívjší tásl svt, kteráž ídila osudy všeho lovenstva
kesanského, dosazujíc a sesazujíc císae i krále, rozdávajíc a odní-

majíc království a íše, provozujíc vli svou nad duší i tlem všech,

kdož vili v Krista a viditelného jeho zástupce na stolici sv. Petra

v Éím.

Kdy bychom se nebyli nieho jiného v tomto vku dokali, nežli

z jedné strany pádu íše ímskonmecké a brzy potom sjednoceného

císaství pruskonmeckého, z druhé strany pak vyvrácení onoho panství

církevního, k nmuž r. 755 Pipín Krátký položil základ a na nmž
zbudována jest ona hierarchie, která ve spolku s císastvím ímsko-
nmeckým táhla se ku vlád nad celým svtem kesanským — vru
že by tyto dv svtodjné události postaily, abychom íci mohli, že

žijeme v dob veliké, o které pozdjší pokolení s podivením budou mluviti.
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Avšak, jaká perspektiva se nám teprv otvírá, popatímcli do bu-

doucnosti !

Již nyní lze s uritostí udati v hlavních rysech základní ráz

•djin evropských v XIX. vku; jakož vbec pokrauje osvta tímtéž

smrem, kterým naše zem ve všemmíru nekoneném obíhá kolem

slunce, tak se znenáhla sice ale rozhodn pošinuje i tžišt událostí

svtodjných smrem od západu na východ. První doba djin vku
XIX. patí nejvzdlanjší haluzi kmene románského, Francouzm; heslem

jejím jest: politická svoboda, rovnost ped zákonem, sbratení všeho

lovenstva. Ideám tmto nebylo lze jinak zjednati prchodu, než po-

litickými pevraty, a proto mžeme první, francouzskou dobu djin

tohoto vku nazvati dobou revoluní.

A když duchové rozpoutaní se utišili, zaala hýbati svtem idea

národnosti
;
pro tuto nebylo již na pd francouzské místa, ona zstala

Francouzm až dosud cizí, ježto Francie jsouc politicky sjednocená

a ve své bytosti národní nikým neohrožená, nepocítila nikdy toho bolu

srdce svírajícího, z nhož zrodila se v Evrop stední a východní idea

svobody a rovnosti národní, ze které teprve, až stane se nkdy ži-

voucím skutkem, mže i sbratení národ rznojazyných vyvinouti se.

Veliká myšlenka nalezla dva muže veliké, nalezla dva národy nadšené

a vtlila se v srdci Evropy díve, než se kdo nadál. Co Cavour poal,

to Bismarck dokonil; onen pojal myšlenku, tento vykonal in, jehož

ovoce zakoušeli jednostejn Nmci i Vlaši. Nmci po nesmírných obtecb,

Vlaši tém bez namáhání. A to jest druhá, nmecká doba djin XIX.

vku, doba národností.

Doba tetí bude doba slovanská. Xebude, ona jest. Co ped
lety prorokoval známý státník, straše západní Evropu okídleným slovem:

„Budoucnost patí Slovanm," to vyplnilo se již ve dnech tchto, nebo
Slovanm patí už pítomnost. Idea národnosti vykonavši svou pou na

západ evropském, putuje dále, aby dokonala dílo své i na východ
a aby posvtila konec tohoto století inem velikým: osvobozením ne-

šastné, po staletí krvav týrané, pes to však nevysílené ráje pobal-

kánsk, o které dí písloví, že „co Slovan, to hrdina." Osud Slo-

vanstvu tak málo pející dloubo otálel, než vyznal tu pravdu prostikou,

že vedle Romana a Germána má v Evrop také Slovan právo, býti

a žíti co Slovan a všech tch práv neobmezen užívati, kterých píroda
sama lovku udlila a jichž Evropa západní a stední bhem tohoto

vku sob po velikém zápolení duch byla dobyla. A stojíme na samém
poátku velikého hnutí slovanského, a kladou se v lno asu teprv

zárodky in budoucích, a strach, jenž lomcuje nepáteli Slovanstva,

a nenávist, která srdce jejich v kámen obrací, rády by zarazily proud

neodolatelný a udusily jiskru svatého nadšení v srdcích našich: té ža-

losti a toho zahanbení ped celým svtem se bohdá nedožijeme, aby

dílo poaté nebylo až k nejposlednjším koncm také dokonáno, aby

nuiedlníci slovanští, kteí po celé vky kalichem hokosti byli na-

pájeni, v pravém slova smyslu mrskáni a biováni holomky tureckými,

aby tito bohatýi mli místo koruny královské na posmch obdržeti

z rukou svých katan opt korunu trnovou, políek v tvá a jedovatou

slinu svých odvkých travi a hubitel

!
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Bohudík, nejsou to již pouze snivé pízraky básník, o které

vc slovanská smla se opírati — ve vzduchu ; idea duševní vzá-

jemnosti všech kmen slovanských opustila již Parnas, sestoupila se

svých výšin vzletných a dotýkajíc se co kouzlo zázrané všech srdcí

najednou, potkala se na své pouti jak v chatri žebrákov tak v aro-
krásném paláci císaském s jásavým uvítáním. Komu bh udlil dar

básnictví, ten jest vštcem vcí budoucích, a co oku tlesnému, co rozumu

pcbroušenému temnou rouškou bývá zasteno na vky, to zí oko du-

ševní ozbrojené istotou srdce a horoucím nadšením i v budoucnosti

nejvzdálenjší, a když nadejde doba, vštba se vyplní. Tak vštili pád

prvního Napoleona, a Napoleon padl ; tak vštili jednotu íše nmecké,
a íše se sjednotila; tak opvovali v poutech a okovech budoucnost

veliké Itálie, a Itálie stala se velikou — : což jen ty vštby velduch

slovanských o krásnjší budoucnosti národ slovanských mly by býti

klam a mam, což nikdy nemla by se vyplniti vzhledem k Slovanstvu

slova, že „co sto vkv bludných hodlalo, zvrtne doba"?
Nikoliv! Doba ta již nadešla, a rokem 1875, jímž poslední tvrt

XIX. vku jest zahájena, zane bohdá nová éra v djinách slovanských.

Divná to náhoda, že práv r. 1875 se nešastné obyvatelstvo

hercegovské uchopilo zbran, aby podniklo nestejný boj s vrahem sve-

epým, s Turkem. Hledímli 500 rok nazpt a rozhlednemeli se po

krásných nivách Balkánských — jaký to rozdíl dnes a tenkráte ! Bylo

to r. 1375, když sultán turecký Murad I. ze své asijské íše podnikl

velikou výpravu proti slovanským íším v Podbalkání, proti Srbsku

a Bulharsku. Vojsko turecké prodralo se vítzn až k pevnosti Niši,

kterou po 25denním obléhání steklo. Srbové nezakusili tenkrát po prvé

ostí mee tureckého; již r. 1363 poražen Uros V. ve spolku s Lud-
víkem uherským, pak s králem bosenským a knížetem valašským

v krvavé bitv u Drinopole, naež sultán Murad peložil svou re-

sidenci z Brusy do Drinopole, kteráž zstala také odtud hlavním

mstem Turecka evropského až k dobytí Caihradu r. 1453. A nyní

opakovaly se nájezdy do sousedních krajin eckých a slovanských, až

konen po dobytí Nišc r. 1375 car srbský Lazar jakož i soused jeho

Sišman, kníže bulharské, musili sultánovi holdovati co panovníku svr-

chovanému. Mimo to uloženo Srbsku, aby odvádlo ron 1000 liber

stíbra a tisíc jezdc k vojsku tureckému. Tak poalo r. 1375 ponížení

Srbska; brzy potom zahynula hroznou bitvou na Kosov poli r. 1389
s carem Lazarem i samostatnost císaství srbského a na krásném, po-

žehnaném, klasickém poloostrov Balkánském rozestelo se brzy ticho

hbitovní. —
Od r. 1375 do r. 1875 jaká to doba utrpení! I jiní národové

mají svj „Vidov dan"; Rusové svou Kalku (1224), Cechové svou Bílou

Horu, Poláci své Maciejowicc (1794) — vždy jsou Slované! Než jaké

místo zaujímají v djinách lidstva evropského dnešního dne Rusové,

eši, Poláci, a ím jest nešastná rája turecká! To porovnání samo
o sob již dostaí, abychom uinili sob jakýs takýs pojem o národu
a náboženství tureckém, které kesanské Jihoslovany, honosivší se

ve vku XIV. vzdláním nevšedním, dovedlo bhem pti set let snížiti

na ten stupe, na kterém v nynjší dob Evropa je spatuje. V celé



Zá[i<i* Evropy s plemenem tnongólskym. 9

Evrop steže se svoboda osobní co pedrahý klenot — na Balkán
hoví si pohodln nejhrubší spsob nevolnictví; v Evrop vedou národové

boj o vtší neb menší míru práv politických — v Turecku panuje

dosud asijská despocie; u nás jest rovnost ped zákonem vcí o sob
srozumitelnou — tam není kesan schopen, aby mohl vydati svdectví

proti Turkovi; na západ zásada lidskosti pes všechny boje politické

a pes všechnu podráždnost z toho plynoucí nabývá vždy širšího

uznání — na východ provozuje panující národ ukrutenství, o nmž
nemže se povdti nic jiného, než že jest to turecká zhovadilost.

Války o náboženství jsou, jak známo, ze všech nejkrutjší, a není

temnjších stránek v djinách lovenstva nad ty, kde lovk jed-

notlivý anebo dokonce celý národ ve ..svatém zanícení" páše vdom
zloiny, jimiž domnívá sob klestiti cestu do nebe. Známe s dostatek

Filipa II., známe jiné tyrany; nuže mysleme si tch Filip, tch
tyran bezetné miliony a seberme všechny smysly ku pomoci,

abychom si dovedli vbec nco pedstaviti, eknemeli : padesát let, sto

let, ti sta let — pl tisícéletí: a pak si sáhnme k srdci keovité
se svírajícímu, stenajícímu nad osudem svých bratí, abychom je utišili

!

Dle nauky Mohamedovy musí každý odkáti hích svých pim-
enou dobou utrpení, kteréž bude trvati od devíti set do devíti tisíc

let: jak dlouho asi budou káti se Turci, než odiní všech kivd vola-

jících do nebe o pomstu ! Dosud jsou obdivovatelé islámu i Turku,

a tch jest — stud nám líce zalívá ! — nejvíce v Rakousích ; ano ne-

dostává se i takových, kteí ve mnohých vcech staví islám nad ke-
sanství. Na štstí nerozhoduje u vci té ani politická ani kmenová
sympatie, nýbrž historie a národopis, a ty už vykly ortel, z nhož
nejde odvolání k žádné instanci ! —

Hodlajíce v hlavních rysech vylíiti prbh staletého boje mezi

Turky a Slovany, mezi kesfaustvím a islámem, nemžeme nedotknouti

se aspo hlavních píin, pro se oba tito živlové hned od prvního

setkání bez milosrdenství navzájem potírali, pro nelze pomysliti, že

by vbec mohla nkdy nadejíti doba, aby se vedle sebe co stejn

oprávnní initelové jednoho soustátí snášeli, pro jest z ohledu lidskosti

nutno, aby tomu zápasu byla pítrž uinna, a pro si v djinách

kulturních místo nejestnjší zjedná stát, jenžto vší silou se zasadí

o konené vyízení palivé otázky východní ve smyslu kesanském.
Turci jsou Mongolové, Slované jsou Kavkazané kmene indocvropského

— a co ten rozdíl znamená, jest na každém list djin vepsáno.

Z Asie pišly k nám zárodky všeho náboženského, mravního a vdeckého
vzdlání, a Evropa je odchovala ve svém ln, až zniohutnly a dosáhly

toho velebného vzrostu, ped kterým za našich as bezdn koí se

duch. Evropa, ten malinký poloostrov, jejž nesmírná pevnina asijská

na západ rozestírá, v duševním ohledu stal se velikánem , kdežto

ohromná Asie zstala dosud díttem, jemuž jen Evropa muže poskytnouti

stravy duševní, které má k povznesení svému potebí. Tvrdí se o roz-

liných bylinách, že prosazeny byvše za svého mládí v jinou pdu,
váihled bují a se splují, tak že jsou brzy k nepoznání. Ten zákon

pírodní má platnost i o národech kmene iránského, již opustivše vlast

svou asijskou teprve v Evrop povznesli se na onen stupe dokonalosti,
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kterému se obdivujeme v djinách eckých a ímských, románských,

germánských a slovanských. Co zstalo v Asii, to zakrnlo ; dkazem
toho jsou dnešní Peršané a Indové.

Vyvíjení se národ iránských na pd evropské nedlo se vsak

bez pekážek. Asie zajisté nedala synm svým na západ se sthujícím

za podíl mateský toliko mnohoslibné zárodky, ona se také o to postarala,

aby síly jejich se neustále tužily a osvdovaly v astém boji s koujícími

národy stedo- a východoasijskými kmene mongolského. Tak stala se

Asie z druhé strany zase nejvtším škdcem osvty a vzdlanosti ke-
sanské na západ a hrozila nejednou až do koene vyhubiti, cokoliv

národové iránští v Evrop po staleté namáhavé práci zbudovali. Jako

náhlá vichice v okamžiku vzbouí klidnou hladinu moskou a v divé

zbsilosti zatopuje široko daleko vlnami požehnané údolí a lidské životy

a lidský blahobyt v bahn pohbívá, tak vychrlila Asie na mladší svou

sestru Evropu ob as hroznou spoustu národ koovných plemene

mongolského, jemuž zdá se jako by zlý osud byl piknul úlohu, aby

se stal katanem ostatního lovenstva, a zosoboval ony bsy, o nichž

Zoroaster v Zendavest vypravuje, že v prvodu Ahrimana usiluj o zniení

íše Ormuzdovy. Nejprve se s Mongoly západ seznámil ve IV. a V. století,

kde pode jménem Hun náhle celou tvánost Evropy zmnili, davše

podnt k tak zvanému sthování národ. íše hunská vyvolivši sob
za sted nížinu podunajskou v Dhfch, sužovala po celé století své

sousedy ímské, ecké, nmecké a slovanské spsobem, jenž nejlépe

vysvítá ze slov nejvtšího panovníka hlinského Attily, an se chlubil, že

„kam podkova jeho oe šlápne, tam ani tráva už neroste." Vrstevníci

nazvali Attilu „metlou boží," Jornandcs o nm tvrdí, že jest „vir in

concussionem gentium natus," a co týe se národa hlinského, vzdychá

sv. Jeroným k bohu: „Avertat Jesus ab orbo Romano tales ultra

bestias!" Tato první vlna mongolská zasáhla z Asie až do západní

Evropy; nejelnjší msta Gallie, jako Mety, Orleans a jiná jsou zpu-

stošena, až konen r. 451 moc íše bunské napjetím všech sil ke-
sanských na rovinách katalaunských nadobro jest zlomena. Nmci a

Romani panství této eledi mongolské nejvíce zakoušeli, oni také

výhradn podlili se o slávu, že v boji vítzném proti pohanm asijským

zachovali všemu potomstvu prvky vzdlanosti kesanské. Jak rychle byli

Hunové do Evropy pikvaili, tak rychle ji zase opustili; zanechavše za

sebou všude pouš, zmizeli náhle s obzoru djepisného.

Sotva uplynulo jedno století, zahuela na dalekém východ vlna

druhá, a než se kdo nadál, rozlila se již až do stední Evropy. Byla to

jiná ratolest kmene mongolského, divocí, nesmírn suroví Avarovi'. Druhá

vlna byla již co do rozsahu menší než první, nezasahujíc až do tch
krajin západních, kde se ondy rozhodl v divoké sei osud Hun. Tuto

menší extensivnost panství avarského nahrazovala jeho intensivnost

;

Hunové udrželi se co národ vládnoucí Evropou stední jenom asi sto

let; Avarové mnohem houževnatjší zstali pes dv st lot v tchto
krajinách co hlavní hubitelé a muitclé sousedních kmen slovanských.

Od Hun neliší se niím jiným, než že mají vlasy spletené ve dva copy

;

jinak jest to ve všem ostatním až na jméno jen druhé vydání Hun.
Jejich Attilou jest Bajan, jehož smlost, zavilost, ukrutnost a nepo-
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estnost zakoušejí trpce všichni sousedov. On písahá císai eckému

:

„Nebe nech se zítí na Avary, ohe, jenž jest bohem na nebesích,

nech se na n sesype, hory a lesy nech se na n svalí, neníli to

pravda, co tvrdím." A co tvrdil, byla lež. Msto Singidon pi ústí

Sávy do Dunaje bére Bajan útokem a rozvaluje je úplné, naež brzy

Slované jižní ve zíceninách se usazují, dávajíce mstu nov povstalému

název Blehrad. Moc Bajanova nabývá ku konci šestého století tak

strašných rozmr, že mu ani císaství ecké nedovede odolati ; od

Blehradu až k Caihradu není msta, které by Avarové nebyli úpln
zpustošili. Bajan peje sob slona, a císa ze svých stájí zvíe nej-

krásnjší, drahocenn osedlané posílá mocnému panovníku avarskému

do Uher. Bajan peje sob zlatého lžka, a císa porouí, aby zho-

toveno bylo dle vle Bajanovy, ale tak, aby se ho i co trnu mohlo

užívati. Plenní a loupení jest denním zamstnáním „obr," jak Slované

divoké Avary pojmenovali. Na rychlonohých , neúhledných konících

svtem se projíždti a koist všelikou do svých „hrink" mezi Tisou

a Dunajem snášeti, to bylo evropské povolání tchto asijských barbaru.

Tiché práci rolnické diví tito loupežníci nikdy nepivykli ; orbu jim

musili provozovati podmanní Slované, jichž osud pod jamem avarským
byl krutjší, nežli sousedních ek, v umní váleném mnohem zbhlejších.

Dle povstí ruských Avarové (kdož by v nich nepoznal pedchdce a

soukmenovce dnešních Turk !) zapahovali i slovanské ženy na míst
dobytka ped své vozy, a dle zpráv Fredgara, chronisty franckého,

nutili kmeny slovanské, aby ve prospch Avar prolévali svou krev,

stavíce je ve všech bitvách do prvního šiku. echové byli první, kteí
za panování knížete Sama z otroctví avarského se vyprostivše, uinili

navždy konec zájezdm mongolským do vlasti této, ve které se dosud
nedaleko Kopidlna nalézají památky nkdejšího jejich pobytu v echách.
A když potom ku konci osmého století Karel Veliký s celou silou své

íše vtrhl do Uher, aby vyhubil tyto vrahy národ kesanských, spojily

se s vojsky jeho i echové i Slované jižní, a jejich namáhání dohromady
jest dkovati, že zaátkem devátého století Evropa svých trýznitel jest

sproštna. Roku 822 objevují se poslední avarští vyslanci ve Frankobrod,
a odtud mizí stopa jejich úpln. V držení Uher zstávají pak Slované.

Když se však století deváté zaalo chýliti ku konci, vyrojili se

z krajin východních jiní pobratenci Hunv a Avar; byli to Maai.
Ze jsou plemene mongolského, o tom není vbec pochybnosti. Vcí
vedlejší jest to, majíli se poítati k Hunm anebo k Turkm (dle

Fesslera) nebo k Parthm nebo k udm, nebo skutky, jaké pro-
vozovali pikvapivše do Evropy a usadivše se po velikých pustách
uherských, tak živ upomínají na dobu hlinskou i avarskou, že pvod
jejich a píbuzenství s obma kmeny tmito jest na bíledni. Oto
z Freisingu líí je takovou mrou, že typus mongolský z každé vty
na nás zírá. „Uhi jsou co do oblieje ohyzdní, oi jejich jsou hluboko
vpadlé, jejich postava nízká; jsou barbai co do mrav i co do ei,
divocí a zpupní, tak že nutno diviti se božské shovívavosti, která
udlila takovým nestvrám, abych neekl lidem, zemi tak znamenitou."
— Teba nepili krev zabitých a nepožívali srdcí padlých nepátel, jak
sob v Nmcích lid ustrašený o nich vyprávl, jest celý spsob jejich
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válení tentýž, jako jejich mongolských soukraenovc. Kou k oblaze

se vznášející a požáry šero noní divoce prorážející oznamovaly jejich

píchod a odchod. Byli tu v okamžiku, vraždili, plenili, pálili, a než

lid okolní ku pomoci pispl, zmizeli na malých, otrlých koních, jako

by je propast pohltila. A Nmecko a Itálie nájezdy maarskými
nesmírn trply, nebyl pece píchod jejich žádnému národu evropskému

tak osudným, jako Slovanm. Nemoha Arnulf, císa nmecký, velikou

íši velkomoravskou dle pání svého rozbiti, pozval na pomoc Maary

:

první to aliance maarskonmecká proti Slovanstvu. Ovoce její hned

po smrti Svatoplukov dozrálo : íše velkomoravská pojednou jest vy-

hlazena z povrchu zemského — „irá tma (dí Palacký) zastírá náhle

zemi nešastnou ; hrdé hrady a msta, jichžto pevné zdi tolikerým

nepátelm, byly vzdorovaly, jsou znieny, chrámové poboeni, knží
povraždni, lid rozplašen, ticho dsné panuje nade všeobecnou pustotou."

To bylo dílem maarským, Hun a Avar dstojným. Nedosti

toho ; usazením se Maar v nížinách uherských rozraženi Slované

severní a jižní jako klínem železným a jedni druhým pomalu odcizeni

i jazykem i náboženstvím. Nebo tím se vpád Maar liší od nájezd
hlinských a avarských, že Maai nejsou vyhlazeni meem jako jejich

pedchdcové, jelikož po veliké porážce u Augšpurku (r, 955) vidouce

nemožnost udržeti se co pohané uprosted národ kesanských koncem
téhož vku stali se vyznavai kíže. Tím zachovali Maai sebe i svou

národnost, a jakkoliv jsou nepatrným zlomkem plemene mongolského,

udrželi se po všechny vky odolávajíce všem pozdjším návalm svých

divokých soukmenovc stedoasijských, Mongol a Turk. Ovšem že

nesmí zapomenouti se, kterak Maai stavše se malým ostrvkem
uprosted moe národ indoevropských a plemene kavkazského, a stýkajíce

se neustále pátelsky i nepátelsky se svými vzdlanjšími sousedy,

stírali se sebe zvolna ráz mongolský.

Pozorujemeli bedlivji prbh a konec až dosud uvedených výprav

loupežnického plemene mongolského do Evropy, vnucuje se nám samo

sebou poznání, že návaly jeho jsou ím dále tím slabší. Panství ma-
arské se ani za doby jejich nejvtší slávy nepošinulo dále na západ,

než ondy sahal vliv avarský, a když konen zstali pokojné beze všech

dalších nájezd loupežných ve své nynjší vlasti, vzdlávajíce ducha i

srdce ve smyslu kesanském, tu po prvé jasn jest stvrzena pravda,

le Asie podlehla Evrop a že co jest vbec asijského, nemá v Evrop
místa, leda zapeli svj pvod a svou minulost.

Týž zákon zstává ve své váze, obrátímeli zetel k pozdjšímu
zaplavení Evropy kmeny asijskými. Roku tisícího pijímá Štpán Svatý

z rukou papeže Silvestra II. korunu „apoštolskou," kterýmžto skutkem

l horsko pistupuje k soustav latinskokesanských stát západo-

evropských. Odtud má Evropa zase po celých dv st let pokoj od

krvavých návštv plemene mongolského, a vedle stát románských a

germánských v západní a stední Evrop zaujímají pozornost východní

státy slovanské : íše bulharská a srbská na jihu, polská a ruská na

severu, mezi nimiž skoro uprosted co pirozené pojidlo a zárove co

nejzápadnjší bašta proti Nmectvu vyniká ne tak velikostí jako pomrnou
vzdlaností svého obyvatelstva íše Pemyslovc. Zempisná poloha
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tchto stát, klínem maarským od sebe rozdlených, nese to s sebou,

že jsou v první ad vydáni v šanc všem zkázám, z Asie na Evropu se

ítícím, jako by si je prozetelnost byla vyhlídla, aby staly se živoucími

hradbami, o kteréž mají se rozrážeti rozvlnné proudy koovník asijských,

hrozící opt a opt úplnou zkázou vší vzdlanosti zadní Evropy. Kdežto

národové západní mohli klidn jíti po své práci duševní a stonásobn

Barokovati poklady mravní, kteréžto jim kesanství, poklady vdecké
a umlecké, které jim klasický svt ímskoecký v údl dal, dostalo

se Slovanm té práce lopotné a nevdné, aby nasazením majetku

i života bránili dležitosti celého lovenstva, o kteréž západ inn a

bezprostedn zasazoval se spsobera svým , spsobem slovanským :

utrpením a krvácením ustaviným. Kdožkoliv sápou se na Slovany,

že nedovedli po všechny vky udržeti se sousedy západními ve všech

kusech stejný krok, mli by déle pozdržeti se u této tragické ásti

djin východního Slovanstva, až by se v srdcích jejich ozval cit lidskosti

a oni by vzdali se kivých náhled, bohužel od jednoho pokolení na

druhé pecházejících.

K této úvaze picházíme, chtjíce dle posloupnosti asové krátce

vylíiti tvrtý veliký nával plemene mongolského do Evropy : vpád

Tatar i vlastních Mongol. Jak ondy Attila svj lid nadchnul

k inm aspo ve smyslu hunském velikým, tak pobouil okolo r. 120G
náelník nkterých kmen mongolských jménem Temudšin celou Asii

takovou mrou, že stav se pi velikém shromáždní mongolských po-

hlavár v Karakorum pi pramenech eky Aura Džingischánem, t. j.

nejvyšším vdcem a vladaem všech Mongol, zaal meem a ohnm
domáhati se vlády nad celým svtem. V dob pomrn krátké dobyl

severní Kytaje a tém celé Asie západní, kde slavná msta jako Bo-

cbara, Herat, Balk, Samarkand v popel jsou obrácena. Mezi tím, co

kesanství evropské nasazuje na svj kmen mohutný jednu ratolest

krásnjší než druhou a stedovké rytíství na všech stranách šlechtí

mravy a vzbuzuje cit pro krásu : zstává Asie ve století XIII. tím, ím
byla ve století IV., nebo jeli zde vbec njakého vývoje národního,

dje se to ve smyslu tom, že se lovk Mongol ve své zhovadilosti

svému pravzoru ím dál tím rychleji pibližuje. Pravili arabský djepisec

Abulfeda vzhledem k boui mongolské, „že ani starší doba islámu, ani

jeho vlastní doba, ve které žije, neposkytuje píkladu podobné divokosti

a zbsilosti ; že nikdy neádilo se tak vztekle meem proti životu muž,
okovy proti ženám a dtem, ohnm a spoustou proti svatým písmm
a budovám, že nikdy nerouháno se s podobnou nelidskostí vší osvt,
ctnosti a pobožnosti" — a povážíraeli, že tak o Mongolech soudí pí-
vrženec Mohamedv: dovedeme sob z daleka uiniti pojem o hrozných

útrapách, jimiž navštíven byl svt slovanský v XIII. vku bouí mongolskou.

Zahaleni oblaky prachu pikvaili Mongolové na lehounkých koních,

obklopili jako roj v bezpoetném množství vojska nepátelská, zasypali je

velikými a ostrými šípy a nepouštjíce se v šarvátky vylákali nepítele

z bezpeného postavení na místa taková, kde mohli jej svou pesilou

sevíti a rozmakati. Pebedli eky, snášeli hlad, žíze a zimu s velikou

lhostejností. Vtší zdšení, nežli divoká jejich udatnost, vzbuzovala

hrozná povst, která je pedcházela. Nebylo mrzkosti, které by Mongolové
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nebyli bývali schopni, a jakkoli obraznost lidská sob nestvry tyto

dosti strašn pedstavovala, byl pece skutený pohled na n mnohem
ješt dsivjší. Byly to malé, ohyzdné postavy, obliej hrub kost-

natých, širokých a masitých, oí malých, šikmo k sob postavených,

barvy temnohndé, vous špinavých ; nosili dlouhé copy, a na bole

hlav vysoké epice. Muž a k zdáli se srostli v jeden celek. Msta
hrazená boili s divokým zalíbením ; souviselo to s jejich pirozenou

povahou a s jejich vychováním, že více sob libovali mezi kovinami
a na bujných pastvinách, nežli v domech a mstech, osobní nevázanost

valn obmezujících. I oboivše se na jižní i západní Rus obrátili

krátce celou tu nešastnou krajinu v pouš; bída byla tak hrozná, že ti

nemnozí Rusové, již vnikli do les a samot odlehlých, závidli mrtvým
osud jejich. Neštstí to bylo následkem porážky, kterou knížata ruská

mezi sebou nesvorná nad ekou Kalkou r. 1224 utrpli; nebo akoliv
se Mongolové po bitv té nazpt do vnitní Asie vrátili, aby Džin-

gischánovi vydali úet ze své výpravy, hotovili se po smrti velikého

svtoborcc svého k tažení druhému, které poavši r. 1237 uvedlo

nešastnou Rus brzy pod jamo mongolské. Msta nejelnjší, jako

Rjaza, Moskva, Suzdal, Vladimír, Perjaslav, konen i staroslavný

Kijev lehla popelem a obyvatelstvo po velikém muení povraždno.
Na dkaz, že plemeno mongolské nebylo ve vku XIII. o nic lepší ani

horší než díve anebo pozdji, a že se tytéž scény vždy opakovaly

v hrozných podrobnostech a že se až podnes opakují (jak nás o tom
pouují djiny pítomné doby), uvedeme zde zprávu o ádní Mongol
v mst Rjazani. Když bylo obyvatelstvo po ptidenním hrdinském

boji tak zemdlelo, že slabostí ani na nohou se udržeti nemohlo, vnikli

Mongolové do hoícího msta a zahubili meem a ohnm, co vbec
ješt na živu zstalo. Kníže Jií Ingvarevi, jeho cho, jeho matka,

bojarové, všechen lid padli v ob. Kochajíce se v zoufalství a mukách
svých obtí, narážejí Mongolové zajaté na koly anebo svázavše jim ruce

na zad stílejí do nich s velikou rozkoší, rozsekávají prsa matek kojících,

vytrhují vnitnosti z živého tla, stahují za živa kži, vrážejí jehly a

tísky za nehty, zneuctívají posvátnost chrámu, iníce násilí jeptiškám,

vznešeným paním a dvám u pítomnosti umírajících manžel a rodi

;

upalují posvcené sluhy církve, postikujíce krví nevinn povraždnýeh
místa nejsvtjší. Celé msto s kláštery okolními lehlo popelem. Vraždní
trvalo nkolik dní; tu teprv umlklo úpní zoufalých, nebo ústa stenající,

oí plaící uzavely se navždy.*)

Stejné hrzy opakovaly se po dobytí msta Vladimíe. Kníže

Vsvolod, jeho cho, bojarové a mnozí hodnostái shromáždivše se

v kathedrále matky boží pijali od biskupa Mitrofana posvcení k smrti;

vysílajíce své modlitby k nebi nemli v posledním tomto tklivém oka-

mžiku nic jiného na' mysli než štstí a osvobození zubožené vlasti.

A když pihnali se krvelaní nepátelé, zalkal biskup ješt jednou hlasit:

„Pane, rozesti své rám neviditelné a pijmi duše svých služebník!"
a požehnav všem smrti je zasvtil. Nikdo z nich nevyváznul. — V nej-

krásnjším svtle ukázala se však bohatýrská mysl a lví udatnost Rus

*) Strahl, CJeschichte des russischen Reicheš, II. 23.
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pi obléhání Kijeva. Poslední dnové Nuraantie a Karthaginy,*rekovské

skutky obhájc Saragossy a Missolungbi — to vše jest svtu známo

a opvováno v hojných písních; že si však v prosinci r. 1240 dobyla

hrstka Rus. Kijcv proti Mongolm hájících, slávy nesmrtelné, o tom

si svt již málo povídá. Až zahynul poslední rek na hradbách, podailo

se teprve Mongolm, v potu šestkráte sto tisíc muž Kijev obléha-

jícím, vniknouti do msta vymelého, které pak za trest doista jest

rozvaleno. Tak padla matka ruských mst, kolébka vyznání kesanského
na Rusi, pohebišt mnohých zbožných knížat a svatých muž, stedistó

véd a umní, první msto obchodní celého jihu ruského, pedmt vše-

obecného podivení a uctívání. Ve své bývalé sláv Kijcv už nikdy více

nepovstal.")

Takový byl ten pronárod mongolský, jenž potom pes dv st
let nešastnou Rus držel ve svém poddanství. Abychom uvážili velikost

této zkázy, nesmíme zapomenouti, že dlo se toto zaplavení Ruska

v XIII. vku, tedy v dob, kde Rusové znamenitý kus práce duševní

už byli vykonali, kde byla nadje, že i tato zem východní, souvisící

v ohledu duševním se vzdlaností eckou jako státy západní s osvtou
ímskou, dodlá se na základ kesanském znaných pokrok vy-

rostlých na pd ist slovanské. Nadje ta zmizela usazením se Mongol
ve východní Rusi ; Rusové jsouce odloueni od vzdlaných národ zá-

padních a stýkajíce se jen s nesmírné surovými živly asijskými, po

dv st let u vzdlanosti klesali, a vda i umní, prmysl i obchod,

tedy blahobyt duševní, mravní i hmotný pišli na zmar. A když konené
podailo se velikému knížeti Ivanu III. Vasiljevii ku konci XV. vku
uiniti konec dlouhé porob a na všechny asy již vyvrátiti panství

tak zvané Zlaté Ordy v Kapaku, položeny sice základy k veliké

a neodvislé íši slovanské, Rusko poalo žíti znova — jen že ten za-

átek padá bohužel do šestnáctého století

!

V národu ruském však zstala podnes živá upomínka na dlouhou

dobu utrpení a na hrzovládu mongolskou: proto ten soucit živý, jejž

má lid ruský po všechny asy s národy kesanskými, kteí nebyli tak

šastni, aby se sebe setásli jho mongolské, jehož tíhu dovede i nynjší
pokolení ruské — zdá se. že jest to v krvi — instinktivn posouditi

a politovati.

Nebo vpádem Tatar nebyla ukonena ada krvavých boj mezi
plemenem kavkazským a mongolským. Ohromné pevraty, které hnutí

mongolské v Asii samé zpsobilo, mly za následek, že souasn skoro
s Tatary hrnul se smrem jižním jiný kmen mongolský do Evropy:
Turci. Febývavše po tu dobu ve pravlasti své turanské, zaplašeni jsou

návalem Tatar ze svých sídel, a mezi tím, co Mongolové posouvali se

nížinou turánskou kolem východního a severního pobeží moe Cliva-

linského do nížin ruských, prchali Turci do hornatých krajin pedo-
asijských jižn od moe Chvalinského a erného, kdež zíditi sob
brzy pod vdcem Osmanem íši samostatnou na samém prahu vetchého

Císaství eckého. A nyní seveno Slovanstvo ze dvou stran; co sob
Tatai vyhlídli hlavn severní Slovany za ob a co po zpustošení

- trahl, ibi. 32.
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Ruska zanesli boj vražedný do Polska, a zpustošivše Polsko do íše

eské, kdež se jim dostalo hrdinstvím Cech první velké porážky

u Olomouce, tak že zniivše ješt také na dlouhá léta blahobyt Uherska,

do Ruska se navrátili: vyhlídli sob Turci ob jinou, ale také slovanskou :

Bulhary a Srby, kteréžto když podailo se jim po bitvách vražedných

sob podrobiti, uvedli do postavení mnohem ješt bídnjšího, než v jakém
nalézali se Rusové pod panstvím mongolským.

Nadvláda mongolská zlomena v Rusku po dvou stech letech

:

zlovláda turecká nad Slovany jižními trvá již pt set let, a trvá dosud

!

Ten jest krátce rozdíl mezi Tatary a Turky.

Zjev tento jest prazvláštní a vyžaduje bedlivé pozornosti.

Vyliujíce jednotlivé doby svtodjného zápasu mezi plemenem
kavkazským a mongolským, stavli jsme všude v popedí pravdu, že

plemeno mongolské nepispívajíc niím ku všeobecným dležitostem

lovenstva, jest representantem onch démonických sil, o kterých

národové starovcí básnili, že jsou od boh stvoeny, aby v dsnou
smsici obrátily, cokoliv ladného a lepého dobí geniové a šlechetní

lidé vykonali. Jsou to duchové, kteí vše popírají, kteí maí životy

a nií zboží jen proto, že takové maení a niení ukájí jejich zhovadilé

chtíe, budíc v duších ohyzdných zvláštní druh rozkoše. Jakož pak

z každého tém listu djin svtových erpáme povznášející pouení,

že hrubá síla hmotná dovede sice za píznivých okolností na as dobyti

vítzství, ale že musí konen vždy ustoupiti ped mocnjší sokyní,

ped vyšší silou mravní a duševní: tak i v djinách boj mezi ple-

menem kavkazským a mongolským nalézáme potvrzení tohoto zákona.

Pišli Hunové a vykonavše, se byli, vzali za své
;
pišli Avai, a jejich

osud byl rovnž takový; pišli Maai, a nebylo to zajisté ani zá-

sluhou jejich plemene mongolského ani jejich vyznání náboženského,

že z celého toho roje, jenž stední Evropu zasypal, aspo ten zlomek

se mezi námi udržel, kterýž statistika dosud ješt uvádí co evropské

kuriosum. Pišli Mongolové a zasadivše nejvtší slovanské haluzi pe-
tžké rány, ustoupili konen do rodných stepí vnitroasijských. Jsou

to ohromné pílivy a odlivy, z Asie do Evropy a zase nazpt do Asie,

jen že vlnobití, jak shora již podotknuto, ím dále tím více ustupuje

od západu na východ, a konen úpln zaniká, tak že jen kal a bahno

pozstalé pozdjším pokolením vypravuje zvst podivnou o rekovnosti

a útrapách pedk dávno zhynulých.

Tyto úkazy nejsou nahodilé; zde vládne zákon, a sire zákon
ten: le mongolské plém nemá mezi iránskými kmeny evropskými
ani minulosti ani bndouenosti. Neuvádj nikdo Madary. Madai jsou

výminkou, a ta, jak známo, utvrzuje pravidlo. Madai se bhem asu
stali pvodu svého tak nepamtlivi, že se jim, tuším, za nynjšího asu
nikdo nezavdí, kdo je na jejich mongolskou minulost upomene. Kde-
koliv setká se plemeno mongolské s kavkazským, hlavn s kmenem
iránským, ale tak, že nerozhoduje pst nýbrž duch, tam podlehne vždy

Mongol. Z nmeckých Frank stali se Francouzi, z nmeckých Lon-

gobard Lombardi. ze slovanských Polaban Nmci — to jest: z Ariovc
zase Ariovci ; nikdy se však nezvrhli Nmci v Huny, Slované v Avary,

ekové v Maary, Rusové v Mongoly. Povídaka o „mongolské krvi"
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Rus jest jednak jen zlomyslný úšklebek, jehož pvod hledati dlužno

v keovitém strachu ped panslavismem, jednak nemotorné /potvoení

tó pravdy, že jest mnoho ruské krve v tch rodinách mongolských,

které v Rusku setrvaly. Zdá se, jako by nauka o kížení se plemen

i zde mela svou platnost; kížením se jednotlivc téhož druh plemeno
se zušlechtí. kížení se individuí rznorodých mže míti v záptí jen

neplodnost. Kdož by nevdl, jaké místo zaujímají v djinách Fran-

couzi — pvodn Nmci, obyvatelé severní Itálie — pvodn Nmci.
Prusové — pvodn Slované! A jaké ovoce neslo stýkáni se Mongol
B Árii? Djiny odpovídají zeteln: bud zhola žádné, anebo se Mongol
zvrhl a pizpsobil se, pokud to vbec bylo možno, svým sousedm,
kteí jak tlesn tak duševn vysoko stáli nad ním. Pravda ta objeví

se nám ve svtlo zcela novem, dodámeli, co vypravuje statistika, tato

v mnohých kusech až strašná vda. Jak Maar tak Turk r Evrop
VŠdy více ubývá : vymírání jejich dje se nenáhle, ale dje se stále.

Odvolávajíce se k djinám dokázali jsme, že plemeno mongolské

nemlo v Evrop nikdy svého domova; poukazujíce k statistice, opod-

statnili jsme faktum nepopiratelné, že cokoliv v Evrop mongolského

zstalo, toho poet se tencí. Tím vyknut také ortel nad poslední

haluzí mongolskou, která dosud provozuje starým, u Mongol obvyklým

spusobem panství nad Slovany Balkánskými. Co jest zákon pírodní,

proti tomu marno lovku bojovati. Turci udrželi se dlouho, pespíliš

dlouho, déle než všichni ostatní Mongolové, v Evrop se usadivší (vyjma

Maary), ale z toho ovšem nenásleduje, že by snad mohli ujíti osudu,

jemuž propadli jejich soukmenovci : spíše musejí býti zvláštní píiny,
ze kterých tito Mongolové dovedli celých 500 let, tedy asi tak dlouho,

jak Hunové. Avai a Mongolové dohromady, býti v držení znamenitého

panství nad kmeny iránskými. Turci jsou Mohamedáni ; tot zdroj,

z nhož erpali svou hegemonii nad svými soukmenovci z vnitní Asie.

Že islám nelze zlehka bráti, o tom pouují nás zase íslice,

i kdy bychom nevdli nieho o veliké úloze, jakou hrál v djinách

stedovkých. Mohamedán ítáme posud asi 150 milion, kesan
jest jen asi jednou tolik. Rozprostíravost tohoto vyznání jest veliká,

i za našich dn ješt místy kesanství islámem zvolna je vytlaováno,

ku p. v Ilabeši. Beze všeho hluku vykonává vyznání Mohamedovo
svou pou na východ pes celou jižní Asii, pibližujíc se již až k Xové
Guinei; z druhé strany vniklo hluboko do stední Afriky, kde mezi

erným obyvatelstvem víe kesanské, pokud jest zde známa, patrn
pdy ubírá. Islám pohltil také kesanské obyvatelstvo severní Afriky,

nenáležící k plemeni ernému, a že kesanské státy za válek kí-
žových v Asii založené vzaly vesms za své, je rovnž vcí známou.

Z toho ze všeho plyne, že islám dosud jest mocí velikou, kterou pod-

ceovati bylo by smšno. Beze vší podpory ze strany svtské, bez

misioná, bez ohn a mee putuje te po Asii a Africe.

Však to jest úkaz nad míru zajímavý, že islám získav sob hojn
pívrženc mezi kmeny semitskými, hamitskými a tureckými, vší pi-
tažlivosti pozbývá, kdekoliv setkává se s kmeny arijskými, zrovna tak,

jako náboženství kesanské nedovedlo zapustiti trvalé koeny a dostáti

svému velikému úkolu jinde než u národ arijských. Z obou stran
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mohly by se ovšem uvésti výminky: vždy i Peršané jsou Mohamedáni,

Madai a ást Kopt kesané; však práv Peršané jsou Šiitové, tedy

odštpenci. a z jakých píin sob kesanství u jediné vtve mongolské,

u Maar, získalo pdy, jest samo sebou zejrao. O kesanech pak

koptických vypravují cestovatelé vci tak nehezké, že kesanství nemže
nijak na tyto své pívržence s hrdostí pohlížeti.

Tím naznaili jsme druhou nesmiitelnou protivu mezi Árii a

tureckými Mongoly: jest to rozdíl náboženský, jenž tak hluboko se

vkoenil, že se podobá, jako by každé plemeno vedle fysiologických,

tudíž i duševních zvláštností mlo také své zvláštní náboženství. Po-

rovnámeli islám s šamanismem u Mongol zdomácnlým anebo s fetišstvím

ernoch afrických, shledáme, že to není liché slovo, mluvili se o kulturní

úloze, kterou islám vykonal. Kmenm vnitroafrickým a vnitroasijskýra,

ovládaným nejhorší formou pohanství, bylo pijetí islámu valným pokro-

kem, an vytlaoval hnusnou modloslužbu a nauce o jediném bohu po

kesanství nejvtšího rozšíení zjednal.

Za to se uení Mohamedovo s naukou kesanskou, jejíž nej-

elnjší zástupcové byli Áriové evropští, pouštlo v marný boj. Jako

jsme shora dokázali, že plemeno mongolské mezi Árii nikdy nezdo-

mácnlo, tak lze snadno dovoditi, že také islám u Ariovc vždy cizincem

zstal a že nedovedl v tchto stranách kesanm ujímati pdy. Dovedl

sob sice meem proklestiti cestu až do Španl a podrobiti si na as
obyvatelstvo tohoto poloostrova ; však tu zase nutno podotknouti, že

kmen obyvatelstva tamjšího není arijský, nýbrž iberský, pak že islám

pes to zstal i zde obmezen na arabské pisthovalce a že konen
zmáhajícími se Árii španlskými jest odtud na dobro zatlaen. Arabové
mohli se sice státi na as vládnoucím národem ve Španlích, potom
v jižní Itálii, konen na tetím východním poloostrov jižní Evropy:
ale islám nestal se nikdy panujícím náboženstvím, ani obyvatelé pvodní
radji snášeli otroctví a všeliká jiná píkoí, než by se byli pro hmotné
prospchy vzdali kesanství.

Tento pomr nauky Kristovy k islámu svdí nejlépe o vyšší

její cen. Áriové evropští nemohli míti smyslu pro islám, jelikož

plných 600 let ped Mohamedem zakoušeli ovoce, jaké pinášelo svým
vyznavam kesanství. Islám byl ze tí monotheistických náboženství

nejmladší ; chtje peliti vyznání Mojžíšovo a kesanské ve formu novou,

vybral sob Mohamed z obou, co mu bylo po chuti, a slouiv to

s mnohými živly pohanskými v divnou smsici, stal se zakladatelem

nové víry. Co v ní jest dobrého, není nové, a co nového, není dobré.

A co jest dobré, to jest skoro doslovn kesanské. V tom práv
spoívá síla islámu, píina jeho dlouhého trvání a jeho pitažlivost

vzhledem k plemeni africkému a mongolskému. Za to nové vci,

které korán hlásá, v takové míe odporují duchu kesanskému, že

Áriové evropští, nechtjíce vzdáti se lepší ásti vlastního bytí, vší silou

stavli se na odpor lákadlm Mohamedovým a drželi se uení Kristova

co skvostu nejdražšího. Kesanství jest náboženstvím odíkání, zapírání

sebe, neustálého boje proti sobectví — islám dodává rozkošnictví

tlesnému a egoismu posvcení náboženského ; on zná mnohé ctnosti,

nikoliv však pokoru ; nadutost a opovrhování vším, cožkoliv jest cizího,
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vede ho k despotimu, za jehož vlády všeliké ušlechtiií srdce i ducha

stává se nemožným. Náruživost proroka pro krásnou plet vedla ho

k výstednostem, jichž se jeho pívrženci tím mén uvarovati dovedli.

Tak kultus smyslnosti tvoí tím podstatnjší ást islámu, že v tomto

není tém místa pro ideální smry ducha lidského. K vli krásným

oím koptické dívky Marie suspenduje Mohamed pro svou osobu sedm-

náctou kapitolu koránu. Tu máme pohanský živel islámu, jemuž Mo-
hamed nedovedl odolati ; i ped islámem byl již harém, jen že islám

postavení pokolení ženského zhoršil. Ped Mohamedem byla žena velmi

svobodna ; dve dosplé smlo si chot vyvoliti, a žena byla s mužem
na rovni. Ped Mohamedem byla žena vzdlaná, a nejedná Arabka si

v dob pedmohamedánské získala svými básnmi slavného jména.

Mohamed uinil z ženy otrokyni, po celý život v harému uzavenou,

nemající pístup ani do mešity ; tak ženské pohlaví zakrnuje a stává

se tupým, neinným a nehybným. Djiny národ mohamedánských
neznají jediné ženy, která by v ohledu duševním jen nad poloviatost

vynikala. A ty ženy jsou také matky!
Kesanství jest náboženství lásky, a to lásky neobmezené, vzta-

hující se ke všemu pokolení lidskému, k pátelm i nepátelm. Mo-
hamed jest apoštolem mee, a me jest hlavním nástrojem jeho víry.

I on mluví o lásce, o spravedlnosti, o pravdomluvnosti, jen že ctností

tch jest moslemín povinen dbáti toliko vzhledem k moslemínm; co

se týe „nevících", jest mohamedán prost všech ohled mravních.

A tu jsou to hlavn zase kesané, proti nimž islám hned zprvu na-

míil ostí svého mee, jako by byl tušil nebezpeí z této strany jemu

hrozící, a mezi kesany zase na prvním míst Áriové, s nimiž vede po

celé vky zápas na život i na smrt. Islám jest karikaturou kesan-
ství, a proto nenávist jeho pochopitelná; mezi originálem a pitvorou

nikdy nemže býti narovnání.

„Já poslední z prorok," káže Mohamed, „jsem vyslán s meem!
Nech ti. kdož rozšiují víru mou, nevcházejí do žádného dokazování

neb hádání, ale nechf porážejí všecky, kteíž zákonu víry odpírají.

— Me jest klíem nebes a pekla; všichni, kdož jej tasí pro vc víry,

dostanou za to poasné prospchy ; každá prolitá krpj krve jejich,

každé nebezpeí nebo protivenství, kteréž pestojí, zaznamená se na-

hoe co záslužnjší než sám pst a modlitba. — Bojujte a nebojte se;

brány rajské leží ve stínu me! — Ku pesvdení tvrdošíjných nevrc
není lepšího dvodu nad me. — Zabijte modloslužebníky, kdekoliv je

najdete aneb zajmete; obléhejte je aneb íhejte na n v záloze."

Korán obsahuje sto trnáct „súr," i dala by se ješt celá ada
uvésti tch, z nichž dýše tentýž duch mstivosti. Mongol, jenž byl

už sám o sob nesmírn surový a co pohan páchal ukrutenství

z pouhého pudu zvíecího, vykonával potom co moslemín bohulibý

skutek, když se brodil v krvi „nevících." Korán podporující vilnost

zasvtil také ukrutenství, což jest i psychologicky zajímavo, any ob
ty vlastnosti pravideln sdruženy bývají.

Aby však nadšení mosleminú nikdy nevychladlo, aby me nikdy

nepestal konati svou povinnost, dovršil Mohamed svoji nauku šestým

a posledním lánkem islámu, jenž hlásá pedurení lovka co dogma.

2*
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Každému vícímu jest osud jeho neodvolateln ustanoven, nebo již

ped stvoením svta jest od boha urena a ve vné desky vepsána

každá událost budoucí. Tímto nemravným uením Mohamed sice zlomil

veškeru lidskou svobodu, udusil všechno vyšší snažení, uinil nemožnou
všechnu mravní nápravu : za to však vkouzlil do islámu onu dsnou
pitažlivost, kterou vyznání to psobilo na všechny kmeny semitské,

hamitské a mongolské, i vehnal vící na dráhu divokých výboj, hlá-

sajících také Arim, že hlavní a rozhodující zápas Evropy a Asie

teprve zaal. Nebo moslemín a zhynul v boji, a zvítzil — vždy

ml z toho zisk; proto jeho rekovnost nemla míry. Co vítz roz-

hojnil plenem a lupem svj blahobyt pozemský; co padlý bojovník

stal se úastným nekonených rozkoší, jaké Mohamed vícím slibuje

v ráji. Jako život pozemský smyslnosti zasvcen, tak kyne vícímu
i na onom svt nejrafinovanjší rozkoš tlesná — dstojné to za-

konení celého díla Mohamedova. Vybroušená orientální fantasie pro-

rokova sebrala všechnu svou sílu u vylíení ráje a jeho slastí; postrá-

daje motiv mravních, musil islám nahrazovati tento nedostatek tak,

že vybízel moslemína k vykonávání dobra, ne proto, že je dobro, nýbrž

proto, že vejde následkem toho do ráje.

Zdálo se nám potebí, ke všemu tomu v krátkosti poukázati,

abychom porozumli vnitním píinám velikosti ale také nutného

úpadku íše turecké. Panství turecké dá se jen mysliti tam, kde jest

živlem kulturním ; v Evrop není jím naprosto, zde jest holou negaci

všeho vzdlání. Ptejme se jen, jaké mravní zvelebení podnikl a provedl

Turcli v zemích dobytých, a tato jediná otázka už dostaí, abychom
panství jeho zatratili. Slovanské zem v Pobalkání honosily se v dob
své neodvislosti vysokým stupnm vzdlanosti; dnešního dne jsou roz-

kieni obyvatelé jejich co barbai a jsou to práv pátelé Turk,
kteí se v ídké zaslepenosti neostýchají nešastné ráji z toho initi

výitky, netušíce, jak zniující ortel vyslovují nad panujícím ná-

rodem osmanským. Ano, Jihoslované opozdili se u vzdlanosti, nebo
500 let už úpí pod svými divokými utiskovateli. Pes to zstali Slo-

vané Balkánští tím, ím byli ped pl tisíceletím: Slovany, a s ídkou
výminkou kesany; plemeno mongolské dovedlo ráji trýzniti a ubíjeti,

ale vssáti ji do sebe nedovedlo ; vždy víme, že jeho málomocnost
vzhledem k Arim jest historická. Evropa kesanská znenáhla tak

zmohutnla proti Turkm, že již v XVIII. vku krvelaným jejich nár

jezdm do krajin západních uinn na dobro konec. A tu octli se

Turci tam, kde nalézali se Maai ve století desátém, utrpvše po-

rážku na poli Lešském ; i Turkm bylo nyní voliti : bud vzdáti se

islámu co hlavního pramene všeho zla, které je potkalo, a pipodobniti
se ve všem ostatním západní Evrop — nebo setrvati na svém a jíti

vstíc neodvratné záhub. Turci volili poslední, spoléhajíce se patrné

na osud, že naloží s nimi, jak Alláh ped stvoením svta již byl

uril. Vysíleni smyslnosti a pinuceni „nevícími psy," aby schovali

me do pochvy, a nechtjíli pojednou zahynouti, ztratili Turci víru

v sebe a ve svou budoucnost. Zhloupli a ztupli. Jejich život jest

dlouhé umírání, a mluvilli Mikuláš I. ješt o muži nemocném, mluví

novovká ethnologie bez obalu o mrtvole, jíž uhnívají údy . . .
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Jako jest konce XVJLLL vku oznaen velikou katastrofou na zá-

pad, tak skoní se vk XIX. ohromným pevratem na východ. A
se to stane dnes nebo zítra — dost na tom, že se to stane, a že jest

to velmoc slovanská, která proces ten urychlí.

To jest historicito povoláni Ruska, jakož ukážeme budoucn.
(Pokraování.)

Z Lublan do Terstu.

Pírodovdecky výlet, jejž vypisuje

dr. Vilém Kurz.

I.

Kolové stavby v Krajin. — Jeskyn Postojenská.

Kdykoli veliký nkterý duch smlou rukou odhalí roušku nja-
kého tajemství pírodního, hned se najde hojnost následovník, kteí
se takové myšlenky horliv uchopí a dále ji rozpádají. To se opa-

kuje po vše vky. Poátkem pedešlého století povstal slavný Linné

se svojí systematikou a vtiskl pee celému století; na rozhraní 18. a 19.

vku vystoupil Goethe s novou naukou o promn rostlinných ástí,

na níž pozdji moderní morfulogie vzbudována jest. Ped nedávném
pobouil Darwin theorií permutaní všechen vdecký svt, a mladší po-

kolení pírodozpytcv snáší te piln materiál ze všech konin svta,

hledíc koistiti z nho jednak ve prospch nové theorie jednak proti

ní. Opt se musí veškera vda pomocí nových method pepracovati,

aby zjištna byla pravda i nepravda nové nauky. A vru pracuje se

usilovn. Pstovatelé pírodních vd cestují, zkoumají, pozorují, mí,
popisují o pekot, jako by ani píd zem nemla zstati neprozkou-

manou vkm budoucím. Zdá se býti tém nemožno, státi se nyní

pirodozpytcem doma, bez vtších cest. Mnohá místa nabyla již ne-

malé slávy tím, že poskytnula slovutným zkoumatelm hojné látky ke

studiím. Tak putují zoologové do Messiny, Neapole, Nizzy a Janova,

na Helgoland, v poslední dob též do Terstu, kdež vláda ped dvma
lety zaídila zoologickou štaci pozorovací.

Xa ústav tom umínil jsem i já v posledních prázdninách pra-

covati. Krátce po ukonení školního roku vydal jsem se na cestu;

železnice nesla mne Moravou, Rakouskem a Štýrském v dob arci

kratší, nežli kdysi poteboval slavný chodec Syrakusský, jenž v pro-

sinci r. 1801 prošed echy a Moravu v prvních dnech r. 1802 Víde
opustil, 12. ledna na Severník stoupal, píštího dne do Štýrského

Hradce a 20. do Lublan dorazil. Nedostatek asu, mi žel, nedovoloval,

abych podobným spsobem svoji cestu konal; teprve v Lublani uinil

jsem první zajímavé zastavení, jehož píinou byly kolové stavby kra-

jinské.
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:

V noci ze dne 21. na 22. ervence pibyl jsem do Lublan. Byl

práv nový msíc a neml jsem tudíž ani zdání, jak asi vypadá okolí

Lublaské; tím vtší bylo moje pekvapení, když jsem za jitra sbledal

velmi úhledné msto v píjemné rozloze kolem píkrého návrší, na

nmž velká budova se rozkládala, hradu se podobajíc. Jest to rozsáhlá

trestnice. Vyhlídka shora jest nad oekávání velkolepá. Kozhlížel jsem

se co nejdéle po vzdálených horách — po Vysokých Turech s vrchy

njícími nad oblaky, trojhrotém Tíhlavu a mnohých jiných kopcích

Alpských a Krašských, pro mne bezejmenných. Pod nohama se mi pro-

stírala rovina v rozloze nkolika tver. mil, zabíhajíc hojnými záto-

kami mezi pásma horská rozložená na jihu ; na posledním výbžku ta-

kového pásma, nad samou Lublaní jsem práv stál. Celá rovina se

krásn zelenala, hojnými potky a íkami, silnicemi a cestami jsouc

protkána; jen tu a tam lysá místa barvy tmavohndé prozrazovala,

že zdánlivá úrodnost této krajiny klame a že nížina právem zasluhuje

svého jména. Je to Lublaská bavlna. Již ze šedé dávnovkosti ecké
zachovaly se zprávy o bývalém jezee a pozdjším moále Lublaském.
Argonaute pi svém návratu z Kolchidy zaboili do eky Istru (Dunaje)

a Sávou do jezera, kteréž se rozkládalo nad nynjším rašeliniskem

Lublaským. Zde založili msto Aemonu, a blíže Horní Lublan místo

pístavní Nauportus. Mimo to jsou zbytky jiných ješt míst z té doby

svdectvím, že se zde etí osadníci usadili. Plinius mluv o ece
Lublanici, jmenuje ji Nauportus, a Strabo zmiuje se o moálech
pod názvem paladcs liigcae, jež Mommsen s Lublaskou bainou zto-

tožuje.

Jak dlouho asi potebovalo jezero Lublaské, aby v nynjší ra-

šelinisko se promnilo, nedá se ani pibližn posouditi.; dojista uply-

nula dlouhá ada vkv. Déle než tyi staletí pracuje se již o vysu-

šení rozsáhlých bain tchto. Pokud známo, uinn byl již r. 1554
první návrh k odvodnní marastu.*) Od té doby stále se o to usiluje.

Na sklonku pedešlého století vyhlouben jest návodem jezovity Tobiáše

Grubera kanál, nyní tak zvaný Gruberv, jenž vody z bainy shromaž-

uje a do Lublanice nad Lublaní odvádí. Ale pro nepatrný spád eky
(na délku 23.135 m. pouze 0'4 m. spádu) zanáší se v mst eišt
v té míe, že se pi každém návalu vody na bain staví a ji zapla-

vují. Tak stalo se opt letos v kvtnu, kde voda nejen celou rovinu

zaplavila a osení zniila, nýbrž až na 60 cm. vysoko do stavení vy-

stoupila, akoliv všechna obydlí na vyvýšených místech zbudována jsou.

V posledním desítiletí ujal se zemský snm celé záležitosti. Pi zaklá-

dání jižní dráhy, která Lublaskou rovinu od severovýchodu k jiho-

západu prostupuje, bylo hojn vrtáno, aby seznán byl podklad rašeli-

*) Uvádí se v kronice Valvasorov: „Die Ehre des Hertzogthmns Crain.

Laibach 1G89" v knize XI. str. 674. „Gutachten, welches zween erfahrene
Bau- und Kohrenmeister Stefan de Grandi aus Bolugnien und Niclas
Vendaholo aus Mantua uber die Frage, wie das Gemoss zwischen der
Stadt Laibach und Igg ausgetrocknet werden solle, Anno 1554 imHeu-
monat aufgesetzt haben." A potom následuje: „Wolígangi Marckovitsch
Meynung von Austrucknung dess Morasts um Laibach, in funffzehn
Articule."
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tiská. 1 sahá rašelina asi na 1 metr hluboko a spoívá na mocné
vrstv nepromokavého jílu, jenž s jinými zeminami a pískem se stídá.

Ve hloubce 50— GO metru nepišli místy ješté na pevnou skálu. Ra-

šeliny se zde již ode dávna k pálení užívá a v Lublani topí se vý-

hradné rašelinou a dívím Uhlím topiti ani v továrnách dovoleno není,

„aby se vzduch nekazil.
u Za to mají Lublaští každoroní požitek

z pálení marastu. Aby totiž na rašelinisku se utvoila ornice, pole na

podzim místo mrvení se zapálí. Jelikož pak kolkolem msta rašelina

hoí, pihání každý vítr dusivý dým do Lublan, až se pod veer
a v noci dýchání obtížným stává.

Rozhlížeje se po rozkošné krajin vrátil jsem se v myšlenkách

o nkolik tisíceletí zpt a tvoil jsem si obraz téže krajiny v dávných

dobách, do nichž ni djepis ni báje nesahají — v doby pravku lo-

venstva.*) Celou rovinu krylo jezero. Z vody vystupovala tatáž pásma
horská, která se nyní nad rovinu pnou, místy strm, jinde zase nad

úzkým pasem nízkého behu. Tam blíže jižního behu, kde nyní opodál

vesnika Studence (Brunndorf) se rozkládá, vynívaly nad hladinou je-

zerní malé devné chýžky ; spoívaly na devných jehlách, jež do

mkkého dna jezerního zaraženy byly. Každý domek ml malý chodník

z kladených trámc, mnohde i více chýšek na spolené podlaze spo-

ívalo. Jinde zase spojeny byly chýše úzkou lávkou a nkteré konen
byly pouze po vod pístupny. D každé skoro chýšky houpalo se n-
kolik lunkv, z jediného kmene vypálených. Mnohé loky hbit vlny

jezera prorážely, cestu ku behu nebo známému lovišti konajíce. Tu
namáhali se rybái vytahováním sít peplnné rybami ; odéni byli dílem

kožemi dílem pak látkami doma utkanými. Ped prahem domku sedly

ženy s dtmi; nkteré pedly, hrubá nit navíjela se na víivé veteno,

jež pro delší setrvanost opateno bylo hlinným kotouem; jiné pletly

sít a látky odvní. Tu opt dívky tely obilí v prohloubených ka-

menech pomocí vypouklého kamenného tlouku. U sousedního domku
zamstnána byla celá skupina máením a oškrabováním kozí, ano též

ženská krejka zde pomocí kostných sídel, kamenných nož a zvíecích

šlach hotovila obleky pro celou rodinu. Mezi tím poínal si podrst
velmi bujn. Vtší dti poádaly dostihy na pevné pd i ve vod,
menší pak užívaly své obmezené svobody dle možnosti ; z malikých
každé bylo uvázáno emenem k chýšce, aby bezdn se nevykoupalo.

Ob as picházel nkterý muž provázen psem z blízkého lesa a stoupal

po úzkém mstku od pevniny k osad kolové, pinášeje za koist srna

neb kance. Na kraji lesa sbírala dvata dozrávající plody dínu, lísky

a jiných užitených ke do zimní zásobárny . . .

Mezi tím pálilo slunce tak upímn, že mne konen vyrušilo

z mé dumy. A pipamatovav si úmysl svj, navštíviti museum Lu-

blaské, rozlouil jsem se s vzácnou rozhlídkou i spchal do msta.
upiv s návrší, nalézal jsem se pímo proti museu, jež v budov

gymnasiální umístno jest. Pan assistent Schulz byl mi velmi ochotným

Abych ošetil tenáe pílišným citováním, odvolávám se hned zprvu
na dkladné lánky /. tohoto oboru, kteréž v loské Osvt uveejnil
dr. II. Konvalinka: „Nejstarší stopy lovka evropského.- V nich najde
tená hojn dokladu k následujícímu líeni.
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prvodcem i mluvím. Museum chová sice mnohé vzácností z oboru

mineralogie a geologie, mne však pedevším poutala skí, v níž ulo-

ženy jsou nálezy z kolových staveb. Jsou to vesms neúhledné pedmty,
kteréž zde na odiv vyloženy jsou; lebky a jiné kosti zvíecí, parohy,

zbytky dev, plody a semena z nkterých rostlin, dále náiní z paroh,
z kostí ano i ze díví, nádobí hlinné i devné a mnohé jiné vci.

Nejnápadnjší z nich jsou kosti ze skotu, jelena, srna, vepe, bobra

a jiných ssavc, pak kosti z ryb (sumce). Z rostlinstva bije na první

pohled do oí kotvicovitý oech vodní (Trapa), velmi hojné skoápky
z lískových oech a pecky ze dinek, pecky tešové a j. Ze dev
lze rozeznati díví jehlinatých stromv, dubu a topolu. Hlinné nádobí

bez okras i s okrasami jest velmi hojné, akoliv celé nádoby zídka

se vyskytují ; hlinné kotoue z veten, podobné dtským vlkm s otvorem

uprosted na prostrení vetena, jsou nápadný svojí zvláštní podobou.

Velmi hojné jsou nástroje z rohu a kostí, z rohu nože a mlaty, z kostí

jehly a sídla. Kamenného náiní pomrn mén se vyskytuje, kovové

pak pedmty jsou velmi vzácné. Ze deva zachovalo se poídku nádob,

za to hojn kolu a trámc zstalo.

Celkem není dosud sbírka píliš rozsáhlá, dílem že není všechno

vadno, co již nalezeno jest, dílem že vbec ješt velmi krátký as
hledáno. Že Lublaská baina skrývá ješt hojnost vzácných zstatkv,
dokazují nálezy, o nichž posléze noviny pinesly zprávy. Nalezeny
v srpnu r. 1876 mimo jiné vzácnosti též dv lebky lidské, jedna sta-

ecká a druhá dcka. Sbírky vzorn sestavené dosti úpln zobrazují

zvyky a spsoby prabydlitel Lublaských ; abych však oit ohledal

samo slavné nalezišt, stoupal jsem ráno ve spolenosti p. Schulzov
po rovné silnici smrem ke Studenci. V právo i v levo rozkládala se

rovina Lublaská v krásné zelenosti své, hojn jsouc prorvána pravi-

delnými píkopy, kterými se hndá voda odvádla z rašeliny napolo

zuhelnlé a vodou pesycené. Kde se kyselá voda bahenní nadržovala,

vybujelo kovisko, ale zanikla luní tráva, zanechávajíc místo lysé,

hndé, smutné. Ob as minuli jsme narovnané hromady cihel raše-

linných, jež se tu pes léto sušily a k zimnímu topení upravovaly. Na
místech ponkud vyvýšených postaveny byly dvorce neb osamlé domky,
obklíené zahrádkou a neetnými záhony polními, jež hospodá pracn
vyrvati musel neúrodné vod rašelhmé. Každý ponkud jen hlubší

píkop zejm okazoval uložení vrstev zemských. Pod sporou prstí, jež

teprve s nouzí vyživiti dovede ídké osení, se do hloubky '/2
— 1 metru

prostírá tmavá rašelina, utkaná z nesíslného množství koínk, vláken

a rostlinných zbytk. Pod ní šedý neb žlutavý jíl v souvislé, mocné
vrstv bží pod celou rovinou Lublaskou i brání vod vsáknouti do

hlubin. Tento nepromokavý jíl jest hlavní pekážkou, že voda, ne-

mohouc clo hlubin mizeti, bez odtoku leží ve svrchních vrstvách raše-

linných. Rašelina vodou .tak jest nasycena, že ani na svém povrchu

tlíti a v prst mniti se nemže. Rolník hledí urychliti tvoení se ornice

nejen odvodováním ale i pálením strniš a rašeliniš.

Po hodin blížili jsme se místu, kde ped dvma roky pi hlou-

bení píkopu poprvé nalezeno bylo vtší množství starožitností z ko-

lových staveb. Malá devná budka po pravé stran silnice oznauje
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místo, kde praobyvatelé Krajiny zanechali stopy svých obydlí. Budka

ta nese veliký, erný nápis: „Pahlbauten Krains." Zde bylo r. 1875

po (! nedl piln pracováno k odkrytí všech tch zbytk, jež mokrá

ra.šelina ve svém ln po tisíceletí ukrývala, chráníc je ped hnilobou

a zetlenim až na naše doby. Takové nalezišt jest jako kniha, která

ze šedé dávnovkosti zachovala na pozdní vky písmo, srozumitelné

pouze nemnohým zasvcencm, kteí uinili sob životní úlohou, sesta-

viti z rouztrousených tch úlomk celek srozumitelný pro vše po-

tomstvo. — Chut pustil jsem se do hledání. Kolová vesnice, pokud

se již nyní posouditi dá, prostírala se v šíce asi 40 metr podél

bývalého behu, jenž sotva 200 metr na jih vzdálen byl. erná zem
skládá se skoro výhradn ze zbytk zuhelnných rostlin, jež v sob
chovají pestrou sms erných otep hlinných, tmavých kostí, dev-
ného uhlí a nabotnalé zbytky kolu devných, z nichž v ruce vodu

ždímati lze. V kratiké dob ml jsem malou sbírku pohromad, v níž

se pedevším skvla elist vepe, zub pežívavce, kostná jehla, hojnost

step hlinných, takovétéž veteno, úlomky kostí z rzných zvíat atd.

Starožitnosti jsou zde tak hojny, že každým rýpnutím rýe se etné
pedmty objevují.

Letos nebylo do té doby (konec ervence 1876) pravideln hle-

dáno, ponvadž baina ješt píliš od kvtnových povodní rozmoena
byla, tak že se nohy všude boily a na témže míst chvíli postáti

nemožno bylo. Však inily se pípravy k novému hledání, jež pozdji

v srpnu zapoalo a k výsledkm pekvapujícím vedlo. —
Velice spokojen vracel jsem se do Lublan. Ostatek toho dne

strávil pak jsem již opt na další pouti své spchaje po železnici dále

k jihu. Dráha stoupá po náspech znenáhla k vrchm, které bainu Lu-
blaskou -obmezují. Tyto hory náleží už do soustavy Krasu. Po úboích
kamenitých vinuli jsme se zvolna do výše, sledujíce brzy vysokým
lesem, brzy však pouhými kovinami všechny záhyby údolí. Zde mi
prvn byl nápadným rychlý pechod k jižní kvten. Rozsáhlé doubravy

skrývaly celé houštiny kozlíku (Valenana), bezu (Sambucus Ebulus)

a mnohých jiných bujných kvtv. Konen dostoupili jsme nádraží

Postojenského, nejvyššího v Krasu, 587"5 ta. nad hladinou Adriatického

moe. Tam putují každoron o svatodušních svátcích tisícové ze všech

konin svta; vábil je tam v kouzelném svém osvtlení jeskyn Po-
stojensJcá.

Postojna leží malebn pi malé rovin mezi píkrými vrchy,

z nichž vysoký Nános a blízký zámecký vrch s troskami hradu nej-

více v oi bijí. Údolím protéká Pivka (Poik), malá to íka, kteráž

od jihu pichází a nkolikráte pod zem se noí. Jsou takové „nory"

obecným a význaným zjevem v Krasu, jehož rozpukaný vápenný kámen
všechnu vodu do hlubin propouští. Pivka ítí se vodopádem do jeskyn
Postojenské a na dvou místech jeskyní protéká, svým hukotem nema-
lého pvabu tajuplným tm hlubinám dodávajíc. Po dvouhodinné pod-
zemní pouti opouští Pivka (Unz) nitro horské, rozlévajíc své chladné

vlny po údolí, jehož úrodnost hlavn jest podmínna tímto vodním
tokem. Jest to údolí Planiny, povstné pravidelnými roními povod-
nmi, jež letos opt tamjším obyvatelm osudnými byly. Noí se
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íka po krátkém toku zase pod zem, nalézá však v hloubi mohutné

pekážky na své dráze, tak že její voda pi návalu ponkud jen vtším

z údolí odtékati nestaí. Ubohé krajin sotva jest jaká pomoc. Se-

vern, u Horní Lublan rodí se táž voda z hor opt; tam ji Lublanicí

zovou. Bez další pekážky pojí se pak se Sávou i Dunajem a zaniká

v erném moi.
Vody Krašské mají tok velkým dílem podzemní a tím rozbráz-

dily hory tou mrou, že každý tém vrch chová v sob podzemní je-

skyn a chodby. Veliké množství takových jesky, jimiž dílem voda

dosud protéká, známo bylo již za dob dávných. Mnohé byly astým
útoištm domorodcm v dobách válek a nepokoj veejných, nkteré

svojí krásou a velkolepostí již tehdy hojn navštvovatel vábily. Okolí

Postojenské vyniká etnými a velkými jeskynmi nad jiné. Tak na-

lézá se tu erná jáma, asi hodinu na sever od Postojny uprosted

les; délka této jeskyn obnáší as 300 metr; proslulá jest co hlavní

nalezišt macarata jeskynního, s nímž v Postojn valný se provádí

obchod. Pivka jáma jest as tvrt hodiny od erné jámy vzdálená pro-

past z hloubí 65 m., na jejímž dn se Pivka ubírá rozsáhlou jeskyní,

prozkoumanou na 1250 m. Na jihozápad od Postojny blíže Nussdorfu
se nalézá jiná jeskyn rozmr skrovnjších, o níž povst praví, že

ped dávnými asy až do Praewaldu se prostírala, což by se rovnalo

délce as 4 kilometr. Povstná a hojn navštvovaná jest jeskyn pi
skalním hradu Pedjarná (Luegg) dv hodiny na západ od Postojny.

Schdná ást její mí pes 1800 m., v dalším prbhu stává se ne-

schdnou poskytujíc pouze prchod malému potoku Lovce, který u Vi-

pavy (Wippach, 4 hod. na severozápad) jako íka hory zase opouští.

Severnji v okolí Planiny vyskytuje se celá soustava jesky.

Jižn od Planiny vystupuje Unz z rozsáhlé jeskyn, která na 5300 m.

prozkoumána jest. Od místa, kde Pivka u Postojny pod zem se noí,

jest tato jeskyn na míli vzdálena. Vodstvo Cirknického jezera odtéká

rovnž jeskynmi, z nichž nejznámjší jest Karlouca jáma, as pl
hod. od Cirknice vzdálená. Schdná jest 470 m., blíže Rakeku dvma
otvory na den se objevuje a do údolí Planicského se ústí. Touto je-

skyní protéká potok RaJc. Jiná, tak zvaná Golobina jáma, odvádí pi
povodních pebytenou vodu z údolí msta Laasu. Mnohé jiné jeskyn
obsahují zárove hojnost kostí z vyhynulých zvíat pedvkých, jako

jeskyn pod vrchem Kížovým, severn od Planiny.

Jižn od Postojny jsou nejznámjší a nejzajímavjší jeskyn, jež

na svém podzemním toku Peka protéká. U sv. Kunziána, nedaleko

stanice Divazza, jsou dv nálevkovité propasti, 100 a 150 m. hluboké,

do nichž se Reka vrhá, v hloubce té pt mil k Duinu spje, kdež pod

jménem Timovo se objevuje a do moe vtéká. Pi své noe dá se Reka
na !)00 ra. stopovati a po druhé mezi Sesanou a Terstem na dn pro-

pasti 330 m. hluboké se objevuje i tvoí jeskyni na 360 m. dlouhou.

Podobných jesky poskytuje Kras hojnost; žádná z nich nevy-

rovná se však velkolepostí a krásou jeskyni' Postojenské, která s nej-

slavnjšími jeskynmi celého svta závodí.

Postojna jest malé msteko, ítající sotva 1900 obyvatel ve

200 dom, z nichž ale bez pehánní každý druhý jest hostincem. Jak
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dobe se zde o umístní cizinc starají, pozná píchozí už v nádraží

;

eká tu hojnost omnibus z rzných hostincv, aby cizince zavezli až

ped práh bytu. V Postojn mže se cestující domluviti ve vtšin
evropských eí; skoro každý, jenž s cizinci se stýká, mocen jest n-
kolika cizích jazyk.

Pišel jsem k 6. hodin odpolední do Postojny a byl bych si

pál bez meškání prohlednouti jeskyni, abych v noci mohl ješt dosíci

cíle své cesty, Terstu. Bylo mi však eeno, že veer po 6. hodin

pístup více dovolen není. Ale v pravidlech, jež úad pro návštvu

jeskyn stanovil, výslovn stojí: „Navštíviti možno jeskyni každý

den v roce a v každou hodinu denní," i seznal jsem pozdji pí-

pady, kde jeskyn i v noci navštívena byla. Vida nezbytí, penocoval

jsem v Postojn. Píštího dne z rána domluvil jsem se s cizinci

z ostatních hostinc; i byli jsme tyi uchystáni k návštv: dv An-

glianky, mladý jakýs uitel z Bukurešti a já. Na „administraci je-

skyn Postojenské" (na cenníku stojí: L'administration de la Grotte

Adelsberg) ujednali jsme vstup; zaízení jest zde takové, že se na

kancelái zaplatí vstupné, osvtlení, prvod i všechno píslušenství.

Každá osoba platí vstupného 70 kr., každý prvodce obdrží 80 kr.,

osvtlení pak jest velmi rozdílné. Za nejjednodušší (. 1.) o dvou po-

chodních, jež vdcové nesou, neplatí se zvlášt; pi osvtlení . 2.

hoí 156 svíek (2 zl.), pi . 3. 410 svíek (4 zl.) a pi „velkém"

osvtlení . 4. hoí 1800 svíek za 20 zl. 30 kr. — Mén než dva

vdce s sebou vzíti se nedovoluje; jest tedy nejlacinjší vstup jediného

navštvovatele 2 zl. 30 kr., dvou 3 zl. atd. Každá skupina 4 osob

musí zase míti jednoho zvláštního prvodce mimo dva uvedené již vdce,

a tím se návštva vtších spoleností pomrn zdražuje. My usnesli

se na osvtlení . 3., mli jsme prvod tí vdcv a platili jsme celkem

9 zl. 20 kr.

Prvodcové naši byli Slovinci, s jedním z nich brzy jsem se do-

mluvil, byl nkolik rok v echách, též v Praze, a uml ponkud
esky ; dále uml nmecky dobe, anglicky a vlasky alespo tolik, co

poteboval pi svém zamstnání — a podobn umí kolik eí každý

z 12 vdc úedn ustanovených.

Od msteka ku vchodu do jeskyn jest asi tvrt hodiny pí-
jemné procházky na úpatí zámeckého vrchu po cest nedávno tak zí-

zené, že nyní též po koáru až ku vchodu dojeti lze. Ped vchodem
jsou sady založeny, a tu jsme musili ekati, až naši vdcové v pední
ásti jeskyn rozžehli svíce. Mezi tím nabízela nám podnikavá mládež

Postojenská úlomky krápník z jiných okolních jesky, nebot z hlavní

jeskyn Postojenské uraziti krápník písn jest zakázáno
;
podobn ne-

smí se nikdo podpisovati neb jakýmkoli jiným spsobem zvniti —
na podpisy jest v kancelái vyložen zvláštní zápisník.

Konen nám oteveli. Proti parnému dnu slunenímu pocítili

jsme píjemný chlad podzemní, vstoupivše do chodu jeskyn. Teplota

zde se po celý rok skoro nemnj, kolísá pouze mezi 7 a 9° R. Není
zbyteno, na procházku jeskyní opatiti se teplým šatem. Chodba
zprvu úzká a neúhledná brzy se rozšiuje a pechází v prostranství

velkolepé, jež chrámem zovou. Jest to ohromná klenba zšíí 50 m.



28 V. Kurs:

a zvýší 30 m., v jejíž hlubin Pivka šumn podzemní svj tok nastu-

puje. Pes íku jdou tu dva mosty pirozené a tetí umle zhotovený,

na který jsme po 90 stupních sestoupili. Za tímto mostem leží vchod

do „staré" jeskyn, která se nyní zídka navštvuje. Jest to ást je-

skyn nejdéle známá a navštvovaná, nese na stnách nápisy až do

13. století zpt sahající. Nejstarší data jsou z r. 1213, 1290, 1300,

1305, 1317, 1343, 1412. Po roce 1508 následují léta v pehojném
sledu. Však byly až do r. 1818 „chrám" a „stará" jeskyn jedin
známou ástí jeskyn. Toho roku navštívil korunní princ Ferdinand

jeskyni. Konaly se velkolepé pípravy ku slavnostnímu osvtlení, pi
kteréž píležitosti ve znané výšce nalezen byl neznámý po tu dobu

otvor. I pátráno dále a odkryta nová jeskyn v nynjším svém rozsahu.

Zasvcení její stalo se slavn dne 17. srpna 1819 a na památku toho

zasazena tam deska.

Odtud jde jeskyn skoro beze všsho svahu až poblíž konce; od

r. 1872 zízena jest v té ásti dráha železná, na níž v pohodlných

vozících navštvovatel celou skoro jeskyni (4172 metry) za pl hodiny

projeti mže. Rozmry jeskynní mní se neustále a s nimi též podoba

a ráz její; brzy procházíme temnou skalní slují, brzy nejkrásnjšími

krápníky podoby perozmanité. Mnohde jako záclony a závoje, jinde

jako vodopády a vodotrysky, jako stromy a kee, opt jinde jako

sochy a obelisky se krápníky pnou do výše neb visí od stropu dol.

Bujná obrazivost prvodc oplývá mnohým jiným ješt porovnáním,

asto k prosaickým vcem útoišt berouc ; tak ukazují skupiny kýt,

svíek, píšal, hrozn, mumií, jaternic, chest, hub, dvat, ryb a mnohých
jiných pedmt, vtšinou z kuchyn vypjených. Krápníky se tu vy-

skytují ve všech rozmrech délky i šíky po celé cest ; mnohé jsou

tenké co olvko, jiné rovnají se mohutným sloupm prmru tísáhového
;

nkteré visí od stropu jako rampouchy, mnohým pak od zem vstíc jiný

krápník vyrstá; jinde se oba již sešly, splývajíce v jediný sloup; zde

opt se práv teprv špikami dotýkají, poskytujíce tak obraz napínavý

:

zdá se, že na sob ve vratké rovnováze na kratikou chvíli se vzná-

šejí a že se v okamžení nejbližším smlá ta stavba na obdivovatele

sítí. Zatím pekaly tyto útlé tvary již mnohou pohromu živelnou.

Nejednou otásalo zemtesení mocn celou budovou podzemní; však

pokud lidská pamt sahá, nepozoruje se uvnit jeskyn žádná zmna.
Náš vdce vyprávl, že již troje zemtesení v jeskyni pežil,

nikdy však že nepozoroval zmny nejmenší. Ovšem svdí peražené

a povalené krápníky, že útoky takové nebývaly vždy beze všeho úinku

;

takové trosky náležejí však dobám dávným, neb vyrostly nad zlome-

nými krápníky již nové, v síle pekvapující. I lze pibližn stáí tchto

pohrom posouditi, ponvadž je známo, v jaké míe krápník ron
pirstá. Výpotem objevují se íslice ohromné.

Osvtlení na místnost tak rozsáhlou jest ovšem nedostatené

a sotva asi stkví se jeskyn mimo svatodušní slavnost*) ve svtle dosti

O svatodušní slavnosti osvtlena jest jeskyn deseti tisíci svíek ; ná-

vštva pesahovala v posledních letech 4000 osob, z nichž veliká ást
v jiných mstech ubytována býti rausila; ze všech konin pijíždívají

vlaky zábavné, za tou píinou zvlášt vypravované.
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jasném, pokud osvtlení svíkami se obstarává. Místy mli jsme osvt-

lení vru nádherné, zapalujíce totiž po ástkách drát magnesiový, jejž

jsme si s sebou byli vzali. V okamžení rozlilo se svtlo stkvoucí po

celém prostoru dohledném; každý krápník v tisícerém odlesku a lomu

svtelném se tpytil a jasn vystupoval z pozadí pokrytého temným
stínem — odlehlejší místa v pološeru se ztrácela. Žel, že krátký byl

takový záblesk svtla oslujícího — tím temnjší zdála se býti tma,

skrze niž plameny svíek jen jako bludiky prokmitaly.

Nelze vypisovati do podrobná všechny ty chodby a klenby na-

plnné nápodobivými krápníky, ty sín a sály, v nichž ve svatodušní

pondlí za veselých zvuk hluné hudby se taní, ty propasti a vršky,

z nichž každý má jméno mythické i moderní : podotkneme pouze ješt,

že plné dv hodiny jsme chodili bez zastavení po jeskyni, procházejíce

skoro neustále jinými a jinými ástkami iejími a vracejíce se jen zídka
tmitéž místy, jimiž jsme byli-jednou již prošli. Neprohlédnuty zstaly

všechny poboní chodby v délce dvou kilometr, vykonaná cesta pak

mila více než 4 kilometry. Na celé té trati upravena jest cesta rovná,

pohodlné šíky, suchá a pískem posypaná; pokud se vine poblíž srázu,

opatena jest zdí neb ozdobným zábradlím. Slovem — nic není zane-

dbáno, aby návštva jeskyn uinna byla co nejpíjemnjší.

Když jsme se opt na boží svt vrátili, vítal nás prodava s hojným
výbrem fotografií tamjšího okolí a jednotlivých partií jeskyn Posto-

jcnské. — Naše malá spolenost setrvala ješt pohromad pes spo-

lený obd. pi nmž nedokonalé známosti eí všech nás hojnou pí-
inou byly ku mnohým komickým scénám. (Dokonení.)

Noci u moe.

Když stíny noní stlumí moje hoe,
v svých snech se vídám na pobeží moe,
jak druhdy skrytý noci perutmi
jsem sedal, jeho div svdek nmý.
Vše, co jsem vidl, snil a pozoroval,

tpyt vln, rej mrak a v nich luny ovál,

zá hvzd i plachty, jak se v dálku ztrácí,

se nyní v písních v mysl moji vrací;

a zím je zas, to moe neobsáhlé,

a cítím, ím jest duši mojí spráhlé,

a dkuju mu za to, ím mi bylo,

když v asech zlých mne všecko opustilo.

A zím za sebou v dálce pístav stmlý,
v mhách domy msta, vže citadely,

ped nohou svojí tn, propast, vnost;
tmou noci zvedá se z ní nekonenost
a na ústa mi prst své hrzy klade.
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A ticho, tma a zapomnní všade,

jen v oblacích cos chvílemi se mihne,

jak vlna vlnu, oblak druhý stihne,

to kídla andlská tam mraky plují

a noci vidní mi odhalují.

Dnes šero k zemi klesnouti se bojí;

dlím na behu a poslouchám ruch dvojí:

tu oceán, tam msto huí za mnou,

a sveden stín veerních hrou klamnou
mj duch, jenž ve všem hledá taj rysy,

hluk oceánu s hlukem msta mísí,

hlas lovka zde mate s boha eí ....
I slyším chaos, stále vtší, vtší,

a vše zní, z moe volá, pláe, stená,

vzdech, náek, jásot, ryky beze jména,

po dlažb kroky, drsný rachot voz,
šum zástup, vše splývá ve lomozu,

jak stoupá dav a jak se valí dla

;

v to vtr ston, když obloha se stmla,

a boue letí a vlna se zvedá,

a vesla zvuk, jež mlhou cestu hledá,

a vení dna a hromu hovor ze sna . . .

Ó hymna vznešená, ó vava dsná,
ó chorál valný, e chaosu prvá,

ím žije lovk a ím božství trvá,

vše v této vav pojí se a splývá.

ím v této boui tys, má písni snivá?

I nevím sám, zde v stínech sám stín tmavý,

který z tch hlas jediný jest pravý,

zda božství e, v níž veleba a vláda,

i lovka ston, který sní a bádá,

a zdá se mi, že oba teprv spolu,

ryk vítzství, ston zápas a bol,
hrom bouící a píse díví sirá,

jsou v objetí svém hymnou všehomíra

!

Mrak stržen jako plachta dol visí.

Já pod ním sám, jak na Pathmu Jan kdysi

se dívám, kterak moe v barvách hraje,

jak zlatý paprsk v stínech umíraje

tu rubíny tká vln do kadeí,
tam smaragdem hrá, tu ji zlatem eí,
a sním jak Jan a zím všech vcí ke dnu.

Mn škeble zázrak jest, již v písku zvednu,

a rack tlum, jak prostorem se vznesli,

svým letem mému duchu dráhu kreslí.

Zde tu svou skálu, kol níž vlny jeí,
mám za trn Pythie, když jata keí
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tvá boha zela ve oblacích páry.

Lesk jitra v oích, v srdci slunce žáry

zde svtu dím ve samot své chudé:

„Myslící duše má svj Pathmos všude!"

Vždy stejným rhytmem vlny spjí k behu,

tam rozbijí se a v zpátením bhu
zas vlnu tvoí, která rostouc letí

a nové vln padne do objetí

a rozstiknou se ob v divé srážce.

Nad nimi maják, pouti jejich strážce,

se mraí v dáli napínaje páži,

a voda vznikne, roste a se sráží

a vlny huí, burácejí, hmjí
a tn vrou a úskalí se smjí.

Te tichá plá, však tu hle v ní bod malý,

a z bodu vloek, vlna dál se valí

a z vlny proud a z proudu píval celý,

bich jeho temný, heben stíbroskvlý,

jak apokalypsy drak bájný vzrstá,

chce maják spolknout, otevírá ústa,

chvost rozepne i dv obrovské dlan,

a hvzdy svítí v temném jeho chtáne

a v tle jeho tisíc hrom duní.

Blíž letí k skále, letí, už jest u ní,

ji otáí svým gigantickým chvostem

a jedna rána — a jen škeblí skvostem

ji pokryl lysou leb — co zpt se vznáší,

jest pna jen, jenž démanty se práší.

Já znal jsem ho. Zde smutný rok a celý

u cizích lidí trávil osamlý,
lhostejný malým, velcí se mu smáli,

a vtšinou ho všichni pezírali.

Však ím byl menším ve svém povržení,

tím více zjev .vídal ve svém snní,

tím více písní klíilo mu v hrudi.e lidí raní jej a smích ho studí.

Jest karneval, vše k plesu, k smíchu volá,

kol nho davy vrou a brí kola.

Slyš, hedbáv šustí, oko plane maskou,

iš hoí vínem a ret hoí láskou.

„Jdem do plesu a nepijdem až za dne.

sem dejte plaid, snad sníh do rána padne

;

dnes noc jest vaše, spte podle chuti!" —
A odešli — on k úsmvu se nutí,

a vstal pak a šel pozorovat moe.

A jeho dumy, zápasy a hoe,
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co lkal a toužil, ím mu srdce bilo,

kol nho vše se v jednu hymnu slilo,

i jásal do vln a do vtr sváru.

A krása, kterou tušil v každém tvaru,

te ped ním stála v paprscích a nahá.

I ptal se vtr, kam jde jejich dráha,

i ptal se vln, kde zídlo jejich skryté.

a duše jeho, poup porozvité,

ted byla rží, na niž vesmír celý

se usmíval a na niž zlaté vely
se slétly hvzdy z noci diadému.

Vše záilo a vše mluvilo k nmu,
ted titan byl, ted král byl ve svém snní.

A s jitrem když zas pišlo probuzení,

a schvátil stud ho, posmch, trud a hoe,
zas vstal jen a šel pozorovat moe.

Zda uvidím vás ješt valné vody?

Ó jaký souzvuk, jaké luzné shody

v tom nalézám, co moje srdce cítí,

s tím, co mluví váš klid i vlnobití

!

A o skály se rozrážíte v hnvu
jak tercín spády v Danteov zpvu,
a, purpurem plá vaše usmívá se,

jak Homerv duch hrál by nad ní v kráso,

a v zái hvzd jste mlelivy, klidný,

ve vráskách vln jen úsmv luny vlidný,

a zkalena t vaše neprzraná,
a archipely tvoí ve vás mrana --

vždy miloval jsem vaši mhavou dáli.

Ó jak mi asto slzy v oích stály,

jak asto bolest, hnv i trpkou ztrátu

jsem do vašeho pohbil majestátu,

vám svil vše, sny nejkrásnjších chvílí,

vy jako dcko jste mne skonejšily!

Jak asto u vás v tiché noci dómu,

pi hudb proud, vzdálených to hromu
noc rozžala mi v hrudi krásy plamen,

a hvzdný pláš mi hodila kol ramen
a v písn stásla bájných kvt dešt . . .

Zda uvidím vás valné vody ješt?

Ó západy, ó veery! Co krásy

se kloní k vlnám z každé stín asy
a honí po paprscích zmírajících

a v duši roní melodií snících

!

Hra oblak, vln barvy, obzor hndý,
ve vod rýhy, vesel tpytné sledy,
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na nebi proudy azuru a nachu

!

Hle, moský orel v jednom kídla vzmachu
vzlet do výše a hvzdou se juž tpytí!

A pohle dol, co tam škeblí svítí,

mníš, že bys mohl ke dnu dosáhnouti

!

Zas kídel ruch, — hle ve své dlouhé pouti

nad tebou labutí jde karavana,

jak aureola z vodních rží stkaná,

obloukem letí, stále výš a dále,

juž ztrácí se a na majáku skále

te usedla si jako turban bílý.

Mha vstala z vod, nad stožáry se chýlí

a barvy blednou, v smutnou še se matou.

Jen v dálce ješt jako hvzdou zlatou

cos klikat se nad vodami míhá —
to koráb jest! — mé oko v dál jej stíhá,

juž zmizel též ! Zda duch mj za ním pluje,

i s labutmi v skalách penocuje ?

Jar. Vrchlický.

Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Šmilovský.

I.

Starý Pišvejc ml dnes kulaté podpatky. Však si také pomedil.

Po deváté hodin pibhl pro nj Dovoralin kluk, aby honem bžel
na zámek, že mu slena Hedvika nco chce. Pišvejc si letmo pomyslil:

Tohle by se mohlo vyplatiti, a než bysi zdrávas odíkal, byl už

na cest.

„Kam pak, kam pak?" volala za ním jeho žena Apolena, jenž

v síce prala.

„Na zámek za službou," odsekl Pišvejc a bžel jako s troudem
zrovna na zámek.

Apolena vybhla ze síky na mstek, jenž pes píkop z baráku

na silnici vedl, a hledíc za ním kroutila nad tím spchem hlavou.

Když pišel v zámku do prjezdu, zaboil Pišvejc v právo na

schody. Tam u výklenku pi okn do dvora vedoucím stála slena
Hedvika.

„Dej pánbh dobrýtro," pozdravil Pišvejc a políbiv slen ruku,

že to mlasklo, postavil se jako svíka opodál, ekaje mlky, co mu
bude vyíditi.

„Poklasný, pjdete rovnou nohou do Podboí k panu Ledvinoví,"

naizovala slena ponkud se zajíkajíc, „a odevzdáte mu do vlastních

3
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rukou, rozumíte, do vlastních rukou toto psaní. Tu máte naped od

cesty.

"

Pijímaje zpropitné odpovdl pokorn Pišvejc:

„Podhorskému milostpánovi. Vyídím všecko na chloupek, milost-

sleno. Víc nic?"

„Víc nic, jdte."

Pišvejc políhil znova slen ruku, jaksi divn se tetelící, po-

zdravil a odcházel. Než vyšel z chodby do prjezdu, ješt se obrátil.

Slena byla už asi uprosted schodv a tolikéž se k nmu obrátila.

Bylo vidti na ní pohnutí a neodhodlanost, ba zdálo se, jako by svj
rozkaz chtla odvolati. Pišvejc ekal.

„Jdte jen, starý, jdte," vypravila slena ze sebe nejistým hlasem.

Pišvejc odcházel a zastavil se v prjezde prohlížeje peníze, které

dostal od sleny.

„Dvoušesták a šesták! Uhodila se pes kapsu. Apolen je všecky

neodvedu. Bylo by jich pro ni vná škoda. Však ona nepjde k slen,
aby se zeptala, kolik mi dala. Vím, co udlám. Dvoušesták jí odvedu
a šesták si v bázni boží propiju. Co dostanu ješt od Podhorského
pána, také propiju. A co bych nepropil? Jsme jen jednou na svt,
a toho vného chození do msta pro poštu a hlídání v polích mám
už po krk. Co bych se neposilnil, a si Apolena bramborí! A misio-

nái? as je vem, však oni tak brzy do Poiomi k nám nepijdou!"
To dopovdv vycházel Pišvejc z prjezdu zámeckého a zahnul

v právo na silnici stranou k Podboí. Neml na spch. Vzpomínka na
Apolenu a misionáe pobrala mu jaksi kuráž. Nkolik krok ped
židovnou se znova zastavil. Pemejšlel, rozmejšlel, až rozmyslil. Vstoupil

do židova krámce a koupil si tam za celý šesták gramatiky. Když po
dobré tvrthodince ze židovny odcházel, byl všecek vymnn: ve svra-

štlých lících mu prokvítaly pivoky a oi jeden smích, jedna bla-

ženost! A což teprve ty apí nohy jeho! Pletly se mu a smekaly, jako
by chodil po sudech, a pece byla silnice jako dla.

Pišvejc se zastavil a rozjímal:

„Houby! Všecken svt co je? Pleva, když se lovk tak z té

boží duše nenapije. Však do Podboí trefím. Za hodinu jsem tam,
jestli si v hájku trochu nelehnu. A ped pána se postavím, jako by
mne k zemi pibil. Kde pak mám ten papír?"

Pišvejc si ohmatal kapsy. Ml psaní a dal se na pochod. Sotva
se trochu rozešel, nadbhl mu ješt ve vsi kluk.

„Pišvejc ji má, šnruje silnici," škádlil poklasného. „Pišvejci, o
že mne neznáte ?"

„Aby t husa, ty skrený knote," dopálil se Pišvejc, „co víš ty,

co je svt? Kopa máku! Až si vysloužíš kapitulaci, až budeš mít
osmnáct let Apolenu na krku, až ti misionái duši vymáchají a vy-

ždímají jako mn, pak mluv se mnou, ty pouchle."

Pi tom napáhl po klukovi hl a když chlapec vzal do zajeích,
odplivl si a šel dále. Silnice se mírn táhla s kopce do zeleného údolí.

Pišvejc si pískal cestou. Nejednou se zastavil a opel o hl.
„Pešel jsem nebo nepešel jsem?"
Rozhlížel se a protíral si oi.
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„Nepešel," odpovídal si. „Tamhle jde cesta ze silnice. To je

ona. A tamhle nahoe nco se blá. To je Podhorská kaplika. Však

Pisvejc se nezmate."

Došel k vozové cest, jež píke v levo ze silnice odboovala,

a stanul znova ped ní.

„Tohle má býti cesta pro poádné lidi? Že ten Podhorský pán

si nevystaví poádnou silnici ! Inu, nemá jich. Yšak až se ožení, on

si ji vystaví. Slena Hedvika mu do mšce pinese. Ale ted jak dol?
Proklatá cesta. Jen opatrn, Pišvejci, tak hezky opatrn . .

."

Za tch slov již slézal dol po kamenité horské cest. Pracn
dostal se dol a utíral si rukávem pot s ela. Hlava se mu zatím vy-

paovala a nohy již cítil pod sebou.

„Jen až budu míti mostek za zády! Pak bude hej. Tahle Stu-

denka má vodu jako led. Ani zábradlí k tomu mostku nedají. Kdy by

tam poádný lovk se skoupal, brrr . . . Pjdem hezky prostedkem.

Zapla pánbh, jsme za potokem. Ted a mi nkdo ekne, že se

skoupém! Mámli psaní? Mám, všecko v poádku. U kíže si zapálím.

Pak to pjde parou do kopce."

Od mostku šla cesta luinou a pak chrastinou k háji. Na kraji

pi háji stál kíž železný na kamenném podstavci. Pisvejc si sedl na

jeho stupe, vyndal dýmku, hubku a kesadlo a zapaloval si. Poítal,

co asi od pána Podhorského od cesty dostane. Hádal aspo na pét

šesták. Pomyšlením tím se rozjail a vyskoil a dal se chut na

další cestu. Bylo mu jíti do hodného kopce, ale coz mu byl kopec

proti pti šestákm! Obtížnou cestou stízlivl a když ml asi polovici

za sebou, vykouila se mu jakž takž židova gramatika z mozku. Když
byl asi sto krokv od kapliky, spozoroval v právo o<i cesty muže

v prostý šat venkovských vzdlaných ekonomv oblec-ného, jenž šourem

pes zorané pole tžkým krokem mil ke kaplice.

„Vida, vida," rozjímal Pisvejc zastaviv se, „tot Podhorský pán.

Pichází mi jako na zavolanou. Pl hodinky cesty mám v kapse."

I Ledvina poznal z dáli Polomského posla. Srdce v nm za-

bušilo a krev mu z nho rázem vystelila do tváí. Domníval se

právem, že dostane od drahé nevsty Hedviky list. O chvíli díve
došel ke kaplice, kdež pod eáb na kámen si usedl, ekaje toužebn
na posla. Pisvejc už z daleka smekl kašket a usmíval se nahoru.

„Co mi nesete, Pišvejci?" volal mu v ústrety Ledvina.

Pisvejc došel zatím nahoru ke kaplice, pozdravil ponížen a vy-

hrabav z kapsy psaní, odpovdl:
„Od milostsleny ze zámku psaní."

„Mn nebo Lotince?"

.. Milostpánovi."

„Dejte sem."

Pisvejc odevzdal vážn dopis do vlastních rukou Podhorského
pána. Ten pijal list chvatem mileneckým a oi mu radostí se rozji-

skily. Prohledl pee a vstoupiv do stínu pod pedsteší kapliky roz-

lomil pee a dal se hltavé do tení. Pisvejc zadíval se zatím dol
do lesa.

3*
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Podboský pán zabral se do tení. etl pozorn, dkladn, neb

ani oka s papíru po hodnou chvíli neodvrátil. An etl, dala se v obli-

eji jeho zmna za zmnou. Jiskry v oích jeho hasly a opt se roz-

beskovaly, rumnec ve tváích jeho bledl a opt se rozhoíval, ústa

brzo tžce, brzo snázeji oddychovala, až posléze po všem oblieji jeho

rozlila se bledost smrtelná a nastalo v nm strnuti, obraz to duše ne-

tušené a náhle dsnou novinou zkormoucené a sdrcené. Po dlouhé

chvíli sklesla mu ruka s listem a popsaný papír tetelil se v ní jako

list na osyce. Oi mu zakalila jediná, ale palivá slza a zuby mu za-

skípaly. Bolestí nm stál chvíli, jako pimrazen na témž míst,

a teprve když Pišvejc významn zakašlal, všiml si, že je tu ješt nkdo
druhý, a ncpodívav se ani na posla, vypravil ze sebe jediné slovo k od-

povdi :

„Dobe."
A Pišvejc nebyl nikterak bystrozrakým a útlocitným, pece mu

pipadlo, jako by to slovo Podhorskému pánu od živé duše se odtrhlo.

Le neml asu rozjímati, neb pan Ledvina hned jak „dobe" ekl, se

prudce obrátil a zamil od kapliky k Podhoí. Toto hnutí pánovo

Pišvejce polekalo. Spátelil se tak pkn v duchu s pti šestáky, které

asi od cesty dostane, a nyní bylo na tom, že odejde z Podhoí s prázdnou.

To mu dodalo srdce, že hlasité zavolal za odcházejícím Ledvinou :

„A co, milostpane, mám milostslen v Polomi vyíditi?"

Podboský pán se obrátil a odpovdl:
„Nic."

Pišvejci bylo, jako by byl napaen spadl do Studenky. Všecek

udiven, otevel ústa dokoán a hledl málomysln za odcházejícím

pánem. Pišed o zpropitné stízlivl tak rychle, že hlava jeho posud

ochmuená málem už byla na pirozené míe.
„Sklaplo mi, sklaplo," bruel k sob v duchu. „Podboský pán

jindy neškrtívá groše a dnes práv, když mám tisíc laskomin ..."
Obrátil se nevrle a sestupoval smutn od kapliky dol k Po-

lomi. Ped sebou vidl jen vyzáblou prázdnotu skutenosti a v ní svou

ženu Apolenu, ana oima jej bodajíc a jazykem šlehajíc s košttem
v ruce mu dává „pkn vítám." Nebo že už Apolena ví, že dnes ráno

u žida pebral, to mu bylo jasnjší nad boží slunce. Ostatek jeho my-
šlení shrnul se v jedinou velezávažnou myšlenku, jíž vyjádil se vše-

liké ctihodný nebožtík sir John Falstaff k svému pacholeti v králi

Jindichu: „Nic než samé taškáství v tom hamižném lovenstvu."
Svtobol a dešperace osedly Pišvejce a vehnaly jej znova do ži-

dovny, kdež, aby se dkladn na pivítání Apolenino posilnil, na ta-

bulce židov se zakídil.

II.

O hodnou chvíli díve, nežli Pišvejc do Polomi, došel Podboský
pán do svého dvorce. Na nádvoí uvítali jej dva novofoundlanští psové
veselým štkotem, on však ani jediným pohledem jich se nedotknul
oi maje k zemi sklopeny, jako by hledal ztracený nejdražší klenot.
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Všecek v sebe zatonulý šel po nkolika stupních nahoru do panského

(lomu, vstoupil do široké sín a odtud v levo do svého pokoje, jehož

úprava nejevila sice nádheru, za to ale píjemné pohodlí, jaké jenom
pelivá ruka ženská umí zaizovati. Pokoj pán Ledvinu? ml dv okna

;

ob šla na nádvoí. K pravému pistoupil statká ani klobouku ne-

sundav. Z náprsní kapsy vyndal Hedviino psaní a etl je znova. Neetl
je, studoval je. Když byl hotov, pejel si studené a vlhké elo a hlasit

si zavzdychl

:

„Veta po všem. Kaji mému odzvonili. Kdo dá mi zapomenutí,

abych ztopil do nho všecky smysly své!?"

Odmlel se a nejsa sebe mocen obešel prudce nkolikrát pokoj.

Najednou stanul u lože svého a zahledl se do fotografie mladé dívky,

jež nad ním v hndém rámeku visela. Oi jeho vpily se takoka v oi
a rysy spanilého dívina oblieje. Po chvíli povzdychl znova

:

„Možnoli, co mi uinila?! Oi jsou prý zrcadlem duše! Blbá

fráse romanopiscv! Oi, ústa andlská a duše ještrí. Krev ze srdce

svého pláu nad tou neshodou."

Statená jeho postava svezla se pi loži na kolena. Hlavu ukryl

v ruce a v peiny a hlasit skytal. Divoké rozlítostnní sklátilo patrné

muže na pohled tak silnoduchého. Vyplakal se, vyskoil.

„Chabá ženská zbablost, a já starý ostílený kozák padám do

ní jako rozmazlený hejsek. Jinak, písámbh, jinak odpovím já na

urážku, kterou mi z lehké ženské mysli živou duši navždy roztála.

Neštstí, jež se mi posud s bratrskou láskou všelo na paty, posud

jsem se nedal. Musím je snésti, musím, ale jak?"

Posledními slovy vybuchla z nebo nejen bolest, ale srdceryvné

zoufalství. Dstojn a poklidn poslední otázku rozebrati nebyl více

schopen. Míra bolesti jeho byla pevržena, mužná rozvaha jeho potácela

se jako zbloudilá lodice v ohlušném jekotu boue. Pistoupil ke stolku

pi dveích a vyndal z nho kožený pás s pouzdrem, jímž se opásal.

Ohlížel se po slamném klobouku, jenž válel se na podlaze. Zvedl jej

a chtl z pokoje vyjíti. U dveí sáhaje již na kliku se zarazil. Rozvaha

jeho se vracela.

„Co ekne tomu Lotinka?" položil si otázku. „Ženská ženské nej-

lépe rozumí, nejvtším nepítelem ženských jsou opt ženské. Znají se;

vyslechnu Lotinku."

Vyšel z pokoje do sín a pistoupiv k schodové míži volal nahoru

do prvního poschodí

:

„Lotinko !"

Po chvilce vkroila do pokoje dívka, jež na pohled již dvacátý

rok mla za sebou. Spanilá práv nebyla jako dívka na fotografii, byla

však sliná a pvabná, a což jde nad všecku akademickou spanilost,

dobrota srdce a vysplost rozumu zraila se poeticky z oí, rtv a všech

linií pibledlého její oblieje. Stanuvši v otevených dveích tázala se

hlasem mkkým a zvuným, zrovna k srdci se lichotícím:

„Chtlli jsi mn nco, Emane?"
Zvuk upímné sesterské lásky dotknul se dobrotiv rozbolnného

srdce Emanova.
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„Mám tu nco pro tebe, Lotinko," pravil oko k zemi klop.

Na to vzal Hedviin dopis, jenž ležel uprosted pokoje na stole,

a podav jej seste doložil

:

„ti."

Lotinka vzala dopis a tla, Eman hledl zatím oknem na nádvoí.

Nastala dlouhá, trapná pomlka. Lotinka se nemla k ei. Eman
neobrátiv se otázal se sám:

„Co tomu íkáš?"
„Pekvapuje i nepekvapuje mne koš, který ti slena Hedvika v tomto

psaní dosti poetickým pérem presentuje," odvtila laskav Lotinka.

Mlky a udiven podíval se Eman na sestru.

„Ty se divíš tomu, Emane," pokraovala Lotinka, „bez pochyby,

že jsi pro nešastnou váše svou zapomnl na to, co jsem ti pravila,

když loni ped vánocemi jsme jeli spolu z Polomi, kdež jsi mn zbož-

ovanou Hedviku po prvé pedstavil."

Lotynka se odmlela, Eman se jí na to netázal.

„Od toho asu, co jsi mn svil, že všecky osudy budoucnosti

tvé jako dít dvrn skládáš do lásky Hedviiny, trnula jsem o tebe

strachem. Od té chvíle, co jsem Hedviku spatila a njakou hodinu s ní se

pobavila, strachu mi neubylo. Jsi ty, Emane, v jistých vcech v pravd
praktickým, v jiných však nad slušnost a míru ideálním. Z této neshody

povstává povah tvých neurovnanost, jež bývá tob tytýž osudnou. Pro

tuto neshodu zaplétáš se druhdy do rozporv, jež na dobrý konec tob
vyjíti nemohou. Mluvím nepodjaté, nepokryt, jak pudí mne srdce a

káže mi svdomí, a ozývali se drsnost ze slov mých, jest to jenom
drsnost, jíž pravá pravda nikdy prosta není."

„Já ji tak miloval a posud miluji, že bych jí modro z toho nebe

snesl
!

"

„A jakou za to béeš odplatu? Dej bh, abych byla na omylu,

ale ten celý dlouhý dopis její, v nmž vypovídá tob lásku a ve dví

trhá posvátný svazek zasnoubení vašeho, není nikterak ovelen útlým

citem srdenosti ; všudy a u všem prosvítá z nho chladná, klidn
odvážená rozvaha, a což nad to jest, nevidím v nm pravdu, nýbrž

lež, promyšlenou a chyte nalíenou."

„Myslíš?! Na srdci mn odléhá. Snad ze ženské vrtošivosti chce

Hedvika zkoušeti, jak stálá a pevná jest má láska k ní?!"

Místo odpovdi zabrala se Lotinka poznovu do tení dopisu, jejž

posud v ruce držela. Po chvíli zvedla pohled k bratrovi ; oi jejich

se setkaly.

„Tvé oi házejí mn otazníky, Emane," pokraovala Lotinka.

..Spatn jsi mn porozuml; projádím se zcela zejm. Lež v psaní

Hedviéiné není nevinnou lží vrtošivé ženské mysli; Hedvika proto lže,

aby s tebou konec uinila, aby se tebe zbavila."

„Nemožno," zvolal vášniv Eman. „Ty ji, Lotinko, kiv posu-

zuješ! Kdy bysi znala prbh lásky naší, nemluvila bys tak. i snad

dokonce myslíš, že by Hedvika za mými zády nkoho jiného ..."
Eman nedopovédél. Sklesl na stolici, sepjal ruce a svsil hlavu.

Bolest z urážky, již na nm Hedvika spáchala, rozeil v nm divoce

cit pekelné žárlivosti a nenávisti proti domnlému sokovi.
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Lotinka zakroutila hlavou.

„Skoro bych tak myslila," pejala znovu pásmo hovoru.

Eman vyteštil na ni oi, hnvem a lítostí rozpálené.

„Vezmi rozum do hrsti," pokraovala, „a rozhlédni se se mnou
po situaci zrakem, s nhož spadlo všeliké blmo rozvichené vášn.

Zde, v psaní jejím, stojí erné na bílém, že první a poslední popud

a dvod, pro k tob tak jedná, byl sen, vidní. Nevím, píše tu, bylali

jsem ve sn ili na jev, minulý pátek v noci pistoupil k loži mému
nebožtík otec mj v erném taláru pohebním. Studenou pravici svou

položil mi na horké, spocené elo a pravil : Nepojímej Ledvinu za

manžela. V zamýšleném tom svazku manželském ukryto jest osudem

neštstí, jež asem zdrtí tebe i matku tvou. Poslechni, dít mé, po-

slechni pelivá jsouc tvrtého božího pikázání. Tak pravil záhrobní

zjev k dcei udšené a touž výstrahu opakoval k ní v sobotu na to

a v nedli. V pondlí se ješt Hedvika rozpakovala, v úterý za slunce

východu zhotovila psaní toto a odeslala je tob. Nyní odpovz mi,

Emane, k otázce, již tímto ti pedkládám : Víšli, že Hedvika skuten
ten sen mla? Mle k otázce mé jasn odpovídáš. Jeli Hedvika prosté

venkovské dve, odpola snad v bájích a povrách odkojené? Pokud
ji znám, odchována byla ve mst, v školách dobrých, a na matce její

nevidla jsem nikdy ani stínu povrivosti. Nato pišla Hedvika do Prahy

na ústav, jenž podle obecného mínní statn se drží u výši asové naší

vzdlanosti, a vru prospla a vyspla tam nevšední mrou. Nadhodíš

mi teba, že snad psychologicky takový sen se dá vysvtliti. Hedvika

jest nevstou, namítneš, dívkou sotva devatenáctiletou, a nevsty asto
tonou v strachu o to, jakou budoucnost jim pinese nastávající man-

želství. Ale to je záhada bezpodstatná. Dívka, jež opravdu svého

ženicha miluje, skládá ven všecku nadji svou a všecku víru v budouc-

nost, již on jí ustrojí, a podobné sny nemuí mysli, vrnou láskou

projaté a ovládané. A na takovém pízraku sypkém a plitkém. vší

pravdy prázdném , staví Hedvika všechen dvod
,
pro odmítá tvou

upímnou a obtovnou lásku. i ješt neprohlédáš, Emane?"
„Tžko prohledali, když bolest srdce zastírá všechen przor."

„Jest sice pozd setínati trní, když jsme se o n bodli, ale ne-

setnemeli ho, uhodneme se teba po druhé. Když jsi s Hedvikou známost

si zaínal, nebyl jsi dosti praktickým, jak toho požadovaly stav i zájem

tvj. Hedvika jest z plné úednické krve, neb pokud vím, i otec i matka
její byli dtmi úednickými. A kdo se zná do naších úednických rodin

a kruh — a já je znám , neb když jsem byla v Praze na cviku,

bydlela jsem pes pl tetího léta v takové rodin — ten ví, jak od

krku až ke kamaším peliv se zapínají proti duchu asovému, aby se

jím nenastudili, jak dsledn dvée i okna píbytku svého ped novot-

nými myšlenkami uzavírají, aby nevnikly do jejich píbytkv a neuškodily

jim. Jde jim o tradice a autoritu a pedevším o vlastní blahobyt.

Neznají jiného národa nežli toho, který vládne, ponvadž je to jim a

dtem jejich a prospchem, a vychovávají dsledn své dti v tom
genru, aby nevyboily z dobe ujeté koleje, jež vedou k jistému a

dobrému zaopatení, k hodnostem a vvznamenáním. Každý svobodo-

myslný lovk, jenž má svatou víru, že lovenstvo vlastní silou lepších
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pomrv se dopracuje, v nichž urovati bude samo osudy své a ne,

jak posud se to dlo, že si jich nechá urovati vyvolenými stavy, sta-

vkými výsadami k tomu obrnnými; každý šlechetný muž, jenž jako

ty, Emane, veejn i soukromí ujímá se svého uhnteného národa a

o to pracuje, by vytrhl jej z úlohy služebnické a vdechl mu ducha

pravého obana, jest jim nepohodlným a nebezpeným. Všecky snahy

jeho vyhlašují za vyprošování ze vší tradice a autority od vkv
uznané ; všecko poínání jeho za drzý shon po škodlivých novotách,

a kde lze jest, splítají na metlu. A Hedvika jest tímto úednickým

mlékem odkojena, tím duchem odchována : povz mi spravedliv, Emane,

jak jsi mohl ty, zjevný, snažlivý eský národovec, své bytosti nejdražší

ást složiti do klína žen, jež jádra tvého ani pochopiti nemže a

jež, jak práv byla vychována, již pro lásku, kterou máš k svému

národu, k tob musí míti nechutenství?"

„Píliš ern vidíš, sestro," odpovídal zasmušile Ledvina. „Celkem

ovšem jest tvj soud o našem úednictvu pípadný, le nepipouštti

estných výminek, bylo by tuším málo spravedlivo. I v státních kance-

láích bije mnohé bodré eské srdce a pracuje leckterý duch o svto-

hybných novovkých ideách. Otce Hedviina, nebožtíka krajinského radu

Mníška, jsem ovšem neznal. Le pustil jsem uši mezi lidi a odevšad

šla o nm dobrohlasná povst, že byl muž správný a z každé stránky

poestný. Matku Hedviinu jsem poznal a s dostatek se pesvdil, že

je paní zdravého ducha i srdce, hodná, rozumná a ádná. Také když

jsem se u Mníškv o Hedviku ucházel, nevydával jsem se nikdy za nic

jiného než za to, co jsem, dobe vda, že klam a mam ped satkem,

by i dobrodušný, k šastnému manželstvu nevede. Netajil jsem se ped
ní, že jsem ech tlem duší a muž v pravd svobodomyslný, jemuž

trnem v oku každé copaství, jakoukoliv autoritou zasvcené a provo-

zované. A pes to klonila se ke mn pízní svou i srdcem, ba vidl

jsem na vlastní oi, že ráda pijme mne za syna. A když jsem Hedviku
žádal konen o ruku, vydatnou mi byla pímluvkyní !

"

Lotinka pokrila rameny.

„Možná," pokraovala hlasem jistým, „že mé brejle jsou proti

tvým trochu tmavý, ale tolik jest jistého, že kdy by nebožtík rada

Mníšek býval na živ, když jsi inil si známost s Hedvikou, že by
nebylo došlo k zasnoubení vašemu. Byl by se zajisté znamenit ostýchal

dáti dceru muži tvých povah. Paní radová je vdovou, jmní její i Hed-
viino je skrovno, tys statkáem nepíliš zadluženým — neb do knh
se jist díve podívala — a titul „statká" je pece jen silným ma-
gnetem pro touhy úednické vdovy, jejíž dcera nemá znanjšího vna.
Tu vc jist s Hedvikou a s píbuznými tetami a strýci díve do po-

drobná rozebrala a uvážila."

Ledvina pes všecku urážku, již mu Hedvika zpsobila, zardl
se nevolí:

„Kivdíš Hedvice," odvtil kysele.

„Nerada bych, brate, a v mi, že spíše kivdíš jí ty. Neb
smejšlímeli o nkom ržov, jenž jest jenom všedním bejlím, iníme mu
také kivdu."
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„Opakuji, ubližuješ Hedvice. Za pl osma msíce, co známost

má s ní trvá, poznal jsem, že Hedvika je dívka mysli nevšední a la-

hodné a že city mé nalezly v jejím srdci upímného souhlasu a niilo-

vdké ozvny. Pravím to i rozbolestnn a rozlítostnn dnešním jejím

psaním. Ó kdy bys byla vidla, jak nebesky plály její blankytné oi,

když jsem se jí svil láskou svou; jaký rumnec štstí prokvetl jejími

bloukými lícemi
;
jak vele mi tiskla ruku; jak ochotn pijala a

odvtila žhoucí mj polibek
;
jak radostí div neskákala, když po dvaceti

dnech rmutného rozlouení jsem opt pišel kMníškovm; jak útlocitn

a dvrn spádala se mnou v tch hodinách žití mého nejspanilejších

zlaté pásmo budoucnosti naší: ty bysi, Lotinko, jiný o ní pronesla

soud, ty bys ho nepikalovala rmutem hrubé všednosti, ty bys živji

cítila se mnou neskonalou bolest, jež trhá každou žilkou mou a div

mne nepipraví o rozum."

„V, Emane, že co tob uinila i mn jest uinno a že ne-

nalezneš na svt srdce, jež by tak s tebou trplo, jako trpí s tebou

srdce mé."

..A co se jejích povah týe, vím, že odchována v oné bezbarvé

svtobžnosti, jako velká vtšina úednických dtí v Cechách, ale láska

mní a ustaluje charakter díví. A teba nemla posud Hedvika smysl

a soucit pro národní zájmy naše, jichž do smrti vrným budu obhájcem

a pstitelem, pece, kdy bych si ji byl jen od oltáe odvedl, byla by

si dala ode mne íci, a v mi, byla by pochopila svatou naši vc a

byla by se vroucn k ní pivinula. Však já bych si byl ženušku svou

po svém rozumu odchoval a byl bych z ní uinil ešku takovou, jakým

jsem já echem."

„Tvá e. mi je novým na to dokladem, jak jsi v jistých vcech
píliš ideálním, Emane. Bh ví, jak vy mladí muži podjaté pohlížíte

na nás ženy, když nás snoubíte ! Ty bysi ji byl sob odchoval

!

Z desíti devt ženich tak mluví a deset bez jednoho sklárnou se, když

se stali manžely. Jako by žena mužem v manželství se dala odchovati

!

V již mn, sníh v peci suší, kdo tak smejšlí. To je tím, že nás ženy

neznáte a že, když se o nás ucházíte, nás krásíte gloriolou svých

ideálv. Vdaná žena stojí vedle muže. Nebylali hodnou ped svatbou,

po svatb hodná nebude, bylali všední ped svatbou, po svatb nevšední

nebude, a kdy by si pan manžel hlavu umyslil a ústa umluvil. Jsi bratr

mj, jejž tak ctím, jak jej miluji, proto ti to povídám. Spíš na tureckou

víru pivedl bys Hedviku, než bys z ní uinil uvdomlou, ráznou ešku."
„Tys pesimistka!"

„Xechcešli viti, nehádejme se. V jen, že kopa filosof staro-

vkých i novovkých nezná ženu tak, jak ji zná žena. Vracím se opt
k Hedviinu koši, jejž ti dala tímto dopisem. Psaní její je vc zcela

uritá. Napovdla jsem ti již, co pravou je pohnutkou, že ti tak psala.

Napovdla jsem a dopovím. Hedvika t opravdov nemilovala, aspo
do dnešního dne t opravdov nemilovala. Statká oslnil jí i matce

její oi, a ponvadž nebylo lepšího ženicha, byl jsi jim dobrým. Když
ale naskytla se lepší nadej e ..."

„Ješt ke všemu rozbuuješ ve mn peklo žhavé žárlivosti!"
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:

„Nemohu jinak, svdomí mne nutká, musím mluviti resolutn.

Nic jiného nevzí za tím listem než onaejší ženich. Uraz se o má
slova nebo neuraz. Zavolals mne na radu, a do smrti bych si neod-

pustila, kdy bych v této kritické chvíli pro tebe neuinila, se vbec
jsem. Považ, Emane: tys statká, ale statek tvj leží o samot mezi

samými luhy a lesy. K tomu v horách, nevlídných horách, na míle

vzdálen vzdlaných spoleenských kruhv. Myslíš, že taková suchoparná

samota mže vábiti dívku, vyrostlou v šumivých zábavách mstských,

dívku, jež nad to na kráse své a vzdlanosti si zakládá? Ty máš své

píjmy, pro rodinu dostatené, ale ne tolik skvlé, po jakých baží

mstská slena, jež ráda by se ped jinými ukazovala ve vzácnjší

strji nežli sousedky její."

„Pravda, vy ženské se znáte."

„Nad to : mladá sliná dívka, jako Hedvika, hledí pi budoucím
svém manželi pedevším na zevnjšek, na mládí a krásu."

„A já z tch mladých nejsem. Ovšem mám už na zádech ticet

a šest let."

„A bez toho, žes jí to ve své dobrosrdenosti povdl?"
„Povdl."
„Vidíš!"

„A holohlav jsem jako ecký cynik."

„Vidíš a kdy bys nosil paruku, poznala by brzy, že máš vlasy

nkde od Kapiky. K tomu jsi národovcem."

„Dost již, sestro! Kolem dokola vzato, myslíš: Hedvika má
v oku ženicha bohatšího, mladšího, spanilejšího, v mst bydlícího, ped
nímž otvírá se vábivá karriéra, a proto mi dala košem. Pi nebesích

a zemi ! Co je proti tomu všecka láska má, co všecka obtavost,

kterou bych vykoupil její lásku. Bídný tulák na silnici lépe je na tom
nežli já, Lotinko, ty nevíš, ty neumíš posouditi. Tys ješt nemilovala .

."

Lotinka zbledla. Neodpovídala. Oi její svezly se k zemi a utkvly
ztrnule na jednom místeku na podlaze. Eman si toho nevšiml a skí-

paje zuby procházel se divoce po pokoji. Po chvíli postavil se tsn
ped Lotinku a otázal se jí bezzvun, polohlasit

:

„Co mi nyní zbývá?"

Lotinka se vytrhla ze svých dum.

„Mužem býti, trpti staten, až as pinese úlevu."

„Mužem býti! Snadno se ti ekne. Bud mužem, když neštstí

uinilo z tebe sketu!"

„Nevím pro ten as lepší rady."

Eman se opt po pokoji rozchodil. Na to vytrhl Lotincc z ruky
psaní Hcdviino, ukryl jev náprsní kapse, vzal klobouk a odcházel ne-

promluviv z pokoje. Když se dvée za ním zavely, pistoupila Lotinka
k oknu. Eman šel mimo temn pod sebe hled. Veselý štkot hafanv
rozlehl se po nádvoí. Tžký povzdech vyvinul se Lotincc z ader.
Sáhla si prudce k srdci, oko jí zvlhlo . . . Vzmuživši se vyšla z po-

koje bratrova a stoupala zvolna a ztžka nahoru do prvního poschodí.

Prošla ti vtší pokoje a vkroila do své komnaty. Byl to pokojík

nejútulnjší ze všech, co jich bylo v panském dom v Podhoí. Byl
nárožní a ml ti zamížovaná okna. Jedno z nich šlo na nádvoí a
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naproti nmu v kout mezi zdí a kolnou, pod starodávnou lipou, brela

voda do kašny. Z ostatních dvou oken na druhé stran vidti bylo na

obecnou cestu a svahem dol na roztroušené pohorské chalupy. Kus

od panského domu táhla se vysoká dvorská zed pod okny a ped ní

stálo adem nkolik velmi starých jihnuv, jejichž rozložité vtve takoka

na okna Lotinina listím svým klepaly. V korunách stromv bylo plno

ptaího štbetu.

Lotinka pisedla k šicímu stolku, jenž stál pi jednom z oken,

jilmy ostínných, a vzala do ruky fotografické album. Otevela je a

zahledla se do podobizny mladého muže, dle kroje a odznak vojen-

ského nadporuíka. Zahledla se, zamyslila se . . .

III.

Dlouho se dívala, dlouho se zamýšlela Lotinka. Najednou vysko-

ila, jako by jí vela byla dala žihadlo. Myšlenka, patrn dsná, projela

jí duší. Na chvíli byla zapomnla na drahého bratra; nyní postavil se

v duchu ped ni a z kalných oí jeho sršela jí do duše neštstí jeho

a zoufalost.

„Neštstí uinilo ze mne sketu.-"

Tato jeho poslední slova rozležela se jí nyní v mysli apodsilaji.

„Kam šel?"* mluvila k sobe. ..Nemla jsem ho nechati samotná,

aspo v nejprvnjší as! Kde jej naleznu, jak jej naleznu?"

V rychlosti vzala hedvábný šátek, jejž mla po ruce, a uvázala

si jej na hlavu, jak venkovská dvata v polích jej nosívají. Pospíchala

ze dveí. Tu zaslechla na sebe volati.

„Lotinko, kde jsi?" volal ji z pravé strany chraptivý, chorý hlas.

..Tady jsem, tatínku," odpovdla a odešla v právo do jiného

pokoje. Jizba ta byla ponkud nízká, ist obílena a mla dv okna

zadu do zahrádky. Nábytek v ní byl starosvtský, asi takový, jaký

býval módou za dob Napoleonských, a v pravém kout pi kachlových

kamnech vidti v ní bylo starého muže, jenž odn v strakatý župan více

ležel nežli sedl u vysoké, kozí potažené lenošce. Tváe jeho, svadlé a

tlesnou bolestí rozorané projevovaly mnoholeté utrpení. Zapadlé, bez-

leskné oi vštily ducha zemdleného, apatického.

Starý pan Ledvina nevšiml si ani vstupující dcery, a teprve když

se ho laskav otázala, co by mu bylo libo, prohodil

:

„Hlava. Bolí moc."

Lotinka namoila ve vanice u dvéí pichystaný ubrousek a dala

mu na hlavu erstvý obklad.

„A co ten Eman V
-
' promlouval churavec. „Bude se ženiti, i se

neožení?"

Lotinku bodlo u srdce.

„Však on se brzo ožení, tatínku," odvtila laskav.

„Brzo. Já už mám pt let na špejchárku dubovou rakev pi-
chystánu a ve spoiteln dv st zlatých na poheb. Rád bych už za

nebožkou ..."
„Dá bh, že ješt budete choditi."
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„A jestli pak se letos brambory uvedly? Jsou hrozn zdrávy

k jídlu, a chudí lidé co by si bez brambor poali ... Jdi, dít,

zahraj mi trochu."

Lotinka odešla a sedla v pokoji, s nímž její komnata sousedila,

k piánu. Zahrála tikrát po sob: „Sil jsem proso na souvrati."

Na to chvíli ekala, budeli ji otec volati. Nevolal. Zvedla se spšn,
sbhla se schodv a zamíila na nádvoí. Na domovním prahu se za-

stavila. Nco jí napadlo. Šla do pokoje bratrova a vytáhla šuplík ze

stolu pi dveích, odkudž byl díve Eman kožený pás s pouzdrem
vyal. Šuplík byl prázden. Smrtelná bledost polila Lotinku a na ele
jí vyvstaly krpje potné. Vyrazila ze dveí a pebhla letmo dvr.
Kus za vraty na míst, odkudž bylo lze se rozhlédnouti, stanula.

„Kam odešel Eman? Milosrdný bože, kdy by . .
."

Nedopovdla, nýbrž dala se do bhu v právo, zrovna pes pole.

Patrn mla zamíno k vrchu, na jehož ješt rovinatém úpatí byla.

Vrch ten ml tém zcela holé, byl na nm kámen na kameni. V levo

však na jeho svahu, kus pod temenem, byl borový les. V levo za lesem

bylo lesní mlází, které Eman sám sázel a pstil. Dailo se mu pkn,
proto tam za prázdných a trudných chvílí rád chodíval. Lidé íkali

tm místm „na lomišti", snad se tam nkdy lámal vápenný kámen.

Lotinka uhánla, co jí dech stail. Všecka spocena a udýchána do-

stoupila za dobrou tvrt hodiny temene vršního. Rozhlížela se kolem;
po Emanovi nikde ani potuchy. Sbhla k lesu a dala se po schdnjší
pšince v právo podél lesa. Najednou zarazila se v bhu. Je^t u boru,

pi samém mlází sedl Eman na hromad kamení, mechem a ostruži-

nami porostlého. Mlky blížila se k bratrovi. On byl tak do sebe

zahluben, že neslyšel krok jejích a tžkých oddechv. Ped kamením
se Lotinka zastavila. Dech se v ní zatajil, krev v ní zledovatla.

Eman držel na kolen revolver s nataženým kohoutkem. Lotinka se-

brala všecku sílu svou a vystoupivši na nkolik hrubých kamen po-

ložila Emanovi levou ruku lehce na rameno. I toho si Eman nevšiml.

„Emane," promluvila Lotinka hlasem mkkým, lichotivým, „dej

mi revolver."

„Nedám," osupil se Ledvina ani k seste nevzhlednuv.

„Emane, dej mi revolver," doléhala na Lotinka prosbou nej-

vroucnjší. „Vždy jsem tvá sestra, kterou máš tolik rád. Do smrti už

nebudu nic na tob chtíti, jen dnes mi bud po vli. Dej mi revolver."

Zlatá ta slova sesterské lásky neminula se s úinkem. Eman
pozdvihl strhané své zraky k Lotince, vstal, zahodil od sebe revolver,

pižehl co ml síly tu drahou duši k srdci svému a dal se do use-

davého pláe. Trvalo to hodnou chvíli, než tžkost duše své na ádrách
Lotininých ponkud vyplakal, a slabá dívka mla co dlati, aby na

nohou udržela muže silného a jinak bhy životními dosti kaleného.

Když slzami tesknost jeho popustila, vyvinul se z náruí sestina a

pravil hlasem, v nmž stud a hanba nad vlastní nemužností se obrážely

:

„Nešastná váše!"
Na to vztáhl k Lotince ruku a srden jí potásaje pravicí dodal:

„Genius srdce tvého t sem za mnou pivedl. Pišla jsi ješt vas;
o tvrt hodiny pozdji byla bys tu místo mne bezduchý trup nalezla."
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Zimniná úzkost lomcovala Lotinkou. Nebyla s odpov.
„Uchovala jsi mne bezectného inu. Co živ budu, vdn ti budu

toho vzpomínati."

„Sám nahlížíš. Díky bohu," ozvala se Lotinka a oko jí radostí

zajiskilo.

„Pes osudnou krisi penesla mne zázran láska tvá, Lotinko.

Dobe, že mám pleš; vlasy by mn byly jist sešedivly," dodal sarka-

sticky Eman.
„Nepjdeš se mnou dom?" tázala se mkce Lotinka. „as

k obdu už dávno vypršel."

„Vra se sama, sestro, a zbra vezmi s sebou. Dej si ji pod
klí, abys strach svj upokojila. Já rozbhnu se po horách a lesích."

„A kdy mám t oekávati?"

„Nkdy veer. Ubhám se, unavím se. Snad již nkterak noc
pekám."

„Slovo s to, Emane. Veer jist pijdeš?!"

„Stojím v slovu svém. Tu máš ruku."

Podali si ruce. Eman odešel do lesa, Lotinka zdvihla revolver

a vracela se dom. Ob chvíli se ohlížela po bratrovi, dokud se jeho

postava v stínu sosen kmitala. Když nebylo více po nm památky,
sedla u pšinky na kámen, aby poodpoinula. Mla oddechu nanejvýše

potebí. Dojmy dnešního dne omámily jí duši jako prudký výpar jedo-

vatého bejlí. Hlava jí šla kolem mrákotami. Horený spch, jímž

hnala se do píkrého kopce za bratrem, pepjal síly útlého jejího tla
tak, že umdlením ani na nohou se udržeti nemohla. Sklíena, schvá-

cena na tle i na duchu chtla Emana zavolati, aby ji dom dopro-

vodil. Le nemla hlasu a síly k tomu. Po drahné chvíli teprve vstala

s kamene a sebravši všecku sílu svou dala se na cestu k domovu.
Šla krok za krokem, nejist a nepevn, dech se jí krátil a každou
chvíli bylo jí odpoívati. Myslela již, že do Podboí nedojde, ale po-
myšlení na nešastného bratra a chorého otce povždy znova zpružilo

kroky její. Za dobrou hodinu dostala se konen dom. Zavolala

služku, aby jí pomohla na schody, a pišedši do své komnaty uložila

se v lože. Služka jí pipravila sodové prášky, horenost ponkud
ulevila, le dobrotivý spánek, po nmž Lotinka tak práhla, nepicházel,

zemdlenosti neubývalo. Odpoledne pešlo k veeru. ervánky zapa-

dajícího slunce pomalovaly rudými pruhy stnu nad její postelí. Živá
barva jich pipomnla Lotince teplou, lidskou krev. Rozohnná fan-

tasie její vidla ped sebou Emana, jak leží na hromad kamení se

zkrvavenou hlavou na lomišti. Každikou kapku krve vidla jak lpí

na listí ostružinovém. Rudé pruhy na stn bledly, temnly, byly užší

a užší. Šero veerní je zastelo a loudilo se blahodárné v roztetelenou

mysl churavé dívky. Šero konej šilo ji v spánek. Lotinka podimla.
Hvzdy již proskakovaly po obloze, když vracel se Eman z bez-

dných svých potulek v lesích dom. Silné tlo jeho hlásilo se k svému
právu. Od bílého rána neml nic v ústech. Chtlo se mu vína, blouznil

o opojení, aby lépe spal. Pišed do sín volal na Lotinku.

„Sleinka se rozstonala. Leží," odpovdla mu služka se schodv
pibhnuvší.
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:

Eman odhodil klobouk a bžel nahoru k seste do její komnaty.

Lotinka se probudila a obrátila k nmu oi radostí rozjasnné.

„Díky, Emane, že jdeš," zašeptala mu v ústrety.

Eman klesl pi loži jejím na kolena a zulíbal jí vlhkou ruku.

Zalkal

:

„Což i tebe má blbá váše pipraví do hrobu?"

„Jen když jsi tady," odvtila Lotinka, „je mi už lépe. Zsta
tu u mne."

„Živá moc mne od tebe neodtrhne. Což jsi ty proti Hedvice?

Démant proti kameni na silnici. Jen když tebe mám na svt, ty mé
zlaté koátko ! Za adry bych t do nebe vynesl.

"

„Nemluv. Dej mi ruku pod hlavu. Tak. Te dimnu."

Lotinka zavela oi. Eman pozoroval její dech. Zdálo se, že

dýchá volnji, že usnula. Jako nehybná socha sedl tak asi hodinu

pi loži sestin. Tu zaslechl hlas otcv, jenž volal Lotinku. Jemn
vytáhl ruku Lotince zpod hlavy a po špikách šel k otci. Když pi-

stoupil k lžku jeho, naíkal starý pán

:

„To spaní, spaní. Nechce a nechce jíti na mne. Lotinko, zahraj;

snad pak usnu."

Eman mu laskav vymlouval, že Lotince není dobe, že práv
usnula, že by ji hra na piáno zbudila, ale choroduchý staec stál na

svém, naíkal na dti a dal se do pláe. Nevida jiného zbytí odhodlal

se býti otci po vli. Odešel do pokoje vedlejšího a sedl k piánu.

Sedl, ale nehrál, mysle, že otec zapomnl zatím na svou libstku. Le
po chvíli volal otec hlasitji

:

„Hrát, já chci hrát."

Eman sáhl do klavesv a pod prsty jeho bolestn se rozzvuela

písnika: „Když jsem plela len." Zpíval si v duchu slova k ní, když

však došel k posledním veršm, tu bezdky se ústa jeho hlasit roz-

zpívala

:

Skoda toho milování,

že netrvá do skonání,
škoda nastokrát

!

Cit jej pekonal. Slzy mu kapaly z oí jedna za druhou. Po
drahné chvíli vrátil se k Lotince. Ona nespala více a patrn slyšela

jeho zpv.

„Skoda toho milování, Emane," vítala jej. „Je tak krásno a by
i bylo nešastným. Poj sem, Emane, a dej mi ruku. Nkdy až ti

bude nejh, povím ti také nco o tom milování."

IV.

Polom bývala nkdy za starých asv mstekem. Le hrzy
ticetileté války rozmetaly asi píbytky pracovitých obanv a obyva-

telstvo z ásti zadávily, z ásti rozptýlily do všelikých kout zem.
Na to sedl tam asi dvorem njaký pisthovalý, hrabivý, „panský"

vydiduch odnkud z Flander neb Španl, a ten se již svdomit o to

postaral, aby rozptýlencm zašla chu po válce se opt v otin usa-
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zorati. Tak asem scvrklo se starožitné msteko v pohorskou vesnici

prostední velikosti, neb ísel domovních sotva bys tam na pl druhé

kopy napoítal.

Co pi residenci Pišvejcov nejvíce oko vábí, jest malebná její

poloha. Rozkládá se zajisté na samém temeni vrchu a z plnoní
strany jest ji na nkolik hodin vidti. Kol do kola jsou ovšem samé

Vrchy a mnohé vyšší a statnjší nežli Polomský, ale když je pánbh
po Šumav rozhazoval, skupil je na štstí pece tak. že Polom zá-

vistiv nepikrývají. Jdešli do Polonii odkudkoli, musíš do kopce;

jdešli z ní, musíš s kopce. Krásná silnice, velmi dkladn a umle
pes nejvtší vrchy vedena, táhne se do Bavor samou vesnicí, jenž le-

muje ji po obou stranách. Od sv. Vácslava až do sv. Jana Nep. mají

v Polomi zimu. Na jednotvárnost neteba jim naíkati: mlhy. dešt,

plískanice, ledy a sníh poskytují rozmanitost. O vtry ze všech konin
svta není po celý rok zle. V lét za to jest na Polomi píjemnji
býti než v bezdeštných krajích vlasti naší. Ovoce a pšenice tam ovšem

nezrají, ale kde není pšenice, je dobrý oves, a koské pšenice roste

kolem Polomi dost a dost.

Domky v Polomi jsou tém všecky ze deva a mají vesms
horský ráz ; krí se zimou takka samy do sebe. Baráky, v nichž

obývá chudina, jsou až malebn sešlé. Jen sem a tam, porznu, vidti

onaejší stavbu kamennou. Nade všemi vévodí jen ti mohutnjší bu-

dovy: v levo, jdemeli od Podhoí, zámek a v právo od silnice kostel

se zvonicí a vysoká škola s rozkošnou vyhlídkou dol, pes vrchy do

šírého kraje. V zámku jsme již byli, le podívali jsme se na jen

letmo. Jest na ase dkladnji jej prohlednouti a projíti, neb bude
nám leckterou chvíli v nm tráviti.

Vtip a krásoum stavitelský nevzal do rozpotu, kdo první ml
uloženo zbudovati zámek Polomský. šlo mu asi popedn o to, aby

za málo penz vystavl budovu poádnou a dkladnou, která by s pro-

spchem vzdorovala i „plaícím" oblakm i „kvílícím" vichicím.

A vru cíle svého nepestelil : stavba vypadla tak stízliv, jak stíz-

liv byla narejsována. Popisujíce do podrobností se nepustíme: postaí

tuším, povímeli, že zámek jest o jednom poschodí a prelí jeho že

stojí k východu. Nad hlavním prjezdem jest nco jako vž. Vž ta

jest jen asi o sáh vyšší než hlavní zdi, a má nízkou stíšku proto

asi, aby do ní asto neuhodilo. Pokryt je zámek šindelem, protože

pibitý šindel vtry tak snadno nestrhnou jako nepibité cihly. Mimo
hlavní prelí má zámek ješt dv krátká kídla. Zámeckým pánm
není pranic na závadu, že v pravém kídle dole jsou konírny a nad
tím pokoje, jakož v levém kídle dole kolny jsou a devníky a nahoe
sýpky. Prostranný dvr súžen je dlouhými hranicemi polenového díví

a hned za ním, chatrným devným plotem od nho oddleno, je

zahrada. Je, aby byla, a zahradníka nevidí celý boží rok. Málo kdo
do ní chodí, ale kus poesie dímá pece v malebném jejím bezladí.

Ku konci nelze nám pomleti o jediné okrase na zámku. Jsou to

hodiny na vži. Ukazují sice už asi dvacet let na pl sedmé, a zlato

s cifer jejich smyly už dávno dešt a roznesly vtry, ale okrasou jsou

pece a to jedinou.
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Majetníkem zámku a statku jest pan Lípa. Jest již toho jména
tetím vladaem na Polomí. Dd jeho z poátku našeho století za-

koupil se na Polomí, hospodail na ní v bázni boží asi dvacet let

a splácel dluhy, až i povinný dluh smrti zaplatil. Synu jeho vedlo se

již lépe. Pikoupil dole v Brtníkách poplužní dvr a jinde dva mlýny,

aby ml více starostí a sil, a sklízel a kácel díví až do zrušení ro-

boty. Nic ho na svt nedopálilo, jako tato událost, a proto rozmrzev se

nad novým v zemi poádkem, neb jak on tvrdil „nepoádkem", odešel

asi po dvojích žních za svým panem otcem do krypty. Po nm ujal

se vlády náš pan Lípa, toho jména tetí. Nejznamenitjší událost za

jeho panování zbhlá byla, že pikoupil dole v Ovsáích pivovar, jejž

strhl a od základ vystavl a podle nejnovjšího pokroku luby upravil.

Ten pivovar mu dlal horkou hlavu. Zabedl jím do dluhv a pivo

nešlo na odbyt. Ml i hromadu jiných starostí. Oženiv se musel se

souditi s rodii své paní o vno a s dtmi ml také kíž. Jsa náru-

živým ekonomem doma se sotva stavil a milostpaní Polomská si my-
slela: k emu se namáhati s panskými dtmi. Mli dva syny a dv
dcery. Starší syn byl dstojníkem u husarv a ml dluhv jako oíicír;

starší dceru provdal za Vídenského advokáta a ten se soudil o slíbené

vno. Doma ml ješt mladší dceru, Krescinku, jež byla již na vdávání,

a synka Alfreda, výrostka to asi šestnáctiletého, jehož slabou stránkou

byli kon a mladé dveky. Pan Lípa byl po celý boží den na koni.

Jezdíval jen komo od pole k poli, od dvora k dvoru, nejradji k pi-

vovaru a nejastji do okresního msta, kde uzavíral obchody své

a u advokátv a židv stále byl engažován.

Sestra jeho paní, rozena Slezanovská, byla provdána za krajin-

ského radu Mníška, otce Hedviina. Svaka Mníška ml pan Lípa rád.

On se nikdy s ním nesoudil a vytáhl jej leckdy moudrou svou radou
z mrzutých pletek. Jel mu také osobn na poheb a pravil odjíždje
k vdov i dcerušce: „Jen jezdte ke mn na Polom jako dom. Ne-
božtík byl muž, jakých pohledati. Jeho rada byla nad všecky advokáty.

Škoda vná té hlavy, že už hnije."

Paní Mnišková použila pozvání svakova. Dvakrát po sob trá-

vila s dceruškou letní msíce v Polomi. Tenkrát byla ale Hedvika
ješt sleinkou z ústavu, „buchtikou", jak pípadn íkáme. Na to

asi ti léta do Polomi na prázdniny nepijely. Teprve tetí pobyt

jejích v zámku Polomském byl Ledvinoví osudným.

Poslední, ze všech nejzajímavjší osobnost na zámku Polomském
byla stará paní Slezanovská, matka paní Lípový a Mníškovy, i „ba-

bika", jak jí vbec íkali. Bydlela samotná se služkou v pravém
kídle, odkudž byl nejpvabnjší výhled do šíré, v zim v lét mnoho-
tvárné dálky. Ped babikou mli všichni více respekt, než ji mli
rádi. Byla dobrou šedesátnicí a dosti ješt statná až na tu migrénu,

která ji asi dvakrát za msíc pravideln pokoušela, a na to, že v zim
mívala rheumatickou bolest v nohou, pro kterou nkdy i po nkolik
nedl z pokojv svých vyjíti nemohla. Babika nejedla na Polomi
chléb milosti; mla ješt své jmní a to jí dodávalo neodvislosti. Proto

jí také Lípa a jeho paní v niem ani stéblo nekladli pes cestu, po-

ítajíce, že, umeli na Polomi, budou po ní dditi. Ona se jim také
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za slavnjších výroních momentv dárky odvdovala a vnuky a vnuci

se jí lichotili vdouce, že to není zadarmo. Na Polonii se jí líbilo

proto, že tam bylo zdrávo jako prý nikde jinde. Skuten, poheb
býval ve vsi událostí a ,v nedli v kostele blala se hromada šedivých hlav.

Stará paní Slezanovská trpla hrozn na klepy, bez toho že aby

jí ušel as. Jí nebavilo jen to, co se stává a stalo, nýbrž zvýšenou

mrou i to, co se mohlo státi a co se ješt mže státi. Hlava její

byla uinná registratura. Jsouc již nkolik let v Polonii na zátiší,

znala do podrobná kroniky všech okolních statkáských domv, ba

i jinak nepatrnjší djiny rolnického lidu z okolních vesnic mly pro

ni dost vnady, aby se o n starala. O popudy a dvody, pro nkdo
tak a nejinak jednal, nebylo jí nikdy zle. V žádném lovku nehledala

nic. dobrého, leda v zamilovaných lidech, a to jen proto, že jsou hlu-

páci a na rozum si šlapou. Uinilli nkdo nco, co zoveme dobrým

skutkem, byl to zázrak, když ho nepodezívala. (Pokraování.)

Nikolaj Alexjevi Kirjejev.

Od

Eduarda G. Valeky.

Otázka východní, kteráž i divadelním kupletám nmeckým pe-
asto za smšný pedmt sloužila, a kterou státníci evropští stále do

pozadí odstrkávali bojíce se následkv jejích — otázka východní nade

vše oekávání diplomatv spje nyní už dosti rychlými kroky ku svému

ukonení.

Ta otázka východní stala se nyní také zcela logicky otázkou

slovanskou. Tím ji uinili Rusové. Vhodn praví v „Nordu" kníže

Mešerskij, že když pišlo vraždní bulharské, Rusko z východní

otázky uinilo otázku cti pro svého panovníka, otázku života neb smrti

pro sebe samo, otázku slávy aneb hany pro svou církev. To platí

o národu ruském, nebo vláda ruská teprve pozdji inn vystoupila

;

mám tu na mysli ruské uence, ruské slavjanofily, jižto od delších let

cestovali po jiho- i západoslovenských zemích, piln zkoumajíce tamjší

pomry národní, politické a jiné. Vidíme tak na Hilferdingovi, Chom-
jakovu, Karavelovu, Kelsievu, Kovalevském, Lavrovském. Nilu Popovu
a m. j.

Tací mužové poznali z vlastního pesvdení útrapy ubohých
bratr jižních a ukazovali pak ve svých spisech a pednáškách hrozné

utrpení tureckých kesan. Slovanské blahoinné komitéty v Rusku
podporovaly valn jižní bratry dávajíce jim knihy vzdlávací, mešní

roucha, chrámová náiní, podporujíce školy slovanské a udlujíce sti-

pendia jihoslovanským synm a dcerám v Rusku se vzdlávajícím.

A když vypuklo povstání pod Balkánem, tu hlavn ruský lid projevoval

nejvtší soucit se vzdálenými souvrci. Zkušení vypravovali tomuto
lidu, co vidli a slyšeli po Bulharsku, v Hercegovin i v Bosn. Když
pak Srbsko s ernou Horou proti Turecku vystoupilo, tu i Rusové

4
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rodem a jmním vynikající odebírali se na bojišt dávajíce píklad

ruskému lidu.

Myšlenka vzájemnosti slovanské v ecliácb hned na poátku
tohoto století mocn vznícena jest; na Rusy pak u nás ješt r. 1860

stžováno (viz „Obrazy života"), že dosud málo vykonali ku sblížení

a seznámení se s ostatními kmeny národu slovanského, i že hledí na

ostatní Slovany s jakousi nevšímavostí, nás pak že považují za národ

skoro úpln Slovanstvu odcizený atd. Tehdáž nás arci znali jen n-
kteí uenci, jako Aksakovi, Berg, Bodjanskij, Hilferding, Chomjakov,

Katkov, Kostomarov, Lamanskij, Pogodin, Solovjev. Sreznvskij, Še-

vyrev, Šiškov, hr. Uvarov*) a p., kteí hlavn naším Hankou v tom

podporováni byli, ale širší kruhové nás neznali; pro tyto mli jsme

jinou víru, jiné písmo, a proto jsme jim byli cizí. Ale také u nás

bližší známost Ruska zstávala u jednotlivc, jako u Celakovského,

Hanky, Šafaíka, Palackého a p. Od té doby se na té i oné stran

pracovalo i pracuje o to, aby poznávány byly pvodní poátky slo-

vanského svta i budoucí jeho úloha, aby v politice platila zásada

národnosti, aby jeden národ znal jazyk, písmo a veškery pomry ná-

roda druhého.

Od památného roku 1867 mluvili a jednali jsme už jinak. V-
dli jsme již, že jsme na svt národem nejetnjším, že však nám
vadí pílišná rozptýlenost, a že budeme míti velikou budoucnost,

budemeli se vespolek podporovati. V poslední dob jest celý národ

náš opravdu již proniknut vdomím slovanským, a proto ze srdce

nám každému mluví (v asopise eského Musea) hrab Harrach,' že

idea vzájemnosti proniká již všecky vtve kmene slovanského, že svj

k svému se hlásí, a že jest pedevším teba, abychom my Slované mezi

sebou pstovali dležitosti národní, spoleenské, vdecké, umlecké
a národohospodáské.

A podívejme se dnešního dne na Rusko. To konen podalo

zejmý dkaz, že jest státem slovanským a že ohromnou svojí silou

chce pispti pomocí i druhým Slovanm co bratím svým. Stojíme

nyní tím práv na prahu velikých událostí a také as velikých zmn.
Dne 10. listopadu promluvil car Alexandr Nikolajevi na staroslavném

Kremlu slova nad míru závažná ; mezi jiným prohlásil, že etní ruští

dobrovolníci v Srbsku za slovanskou vc krev svou prolili. Tím vy-

stoupila tedy také ruská vláda rozhodn a odhodlan co velmoc slo-

vanská. Dnes žádá Rusko od Turecka osvobozeni milion Slovan co

bratrv svých po zásad volnosti, rovnosti a bratrství.

*) Alex. Sem. Šiškov, ruský ministr národní osvty, nar. 1754 f 1840, jest

zakladatelem snahy slavjanofilské. Byl pilným spisovatelem a k nalé-

hání našeho Hanky usiloval o rozšíení slavistiky po Rusku, ukazuje,

že jest teba, aby mimo jednotlivé a soukromé kruhy docházela rozší-

ení a oficielního významu založením slovanských stolic na univer-

sitách. Jeho nástupce hrab Uvarov zídil pak takové stolice v Petro-

hrad, v Moskv a v Charkov. — Osip Maxim. Bodjanskij, profesor

na universit Moskevské, navštívil nkolikráte Prahu a peložil do
ruštiny Šafaíkovy „Slovanské starožitnosti" a „Slovanský národopis." —
U Sevyreva, statkáe a profesora, byl náš Havlíek vychovatelem, slavný
Pogodin byl jej tam odporuil.
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Mezi prvními Rusy. kteí se do Srbska odebrali bojovat za kíž
Kristv a obhajovat svých souvrc, jimž lidská práva jsou odpírána,

byl Nikolaj AJexSjevi Kirjejev. I padl tam. Rusové praví, že

padl za slávu ruské zbran, a smrt jeho že zapsána jest v djinách

ruských. Požíval pedností rodu, byl obdaen i statky, ale blaho své

hledal jedin v psobení na prospch Slovan. Zemel za Rusko i za

Slovanstvo.

. Rodina Kirjejevýeh, patící ku šlecht gubernie Moskevské, slyne

po Rusku co rodina vzdlaná a slovanským duchem proniknutá. Když
f. 1867 za pobytu slovanských hostí na Rusi mluvil v Petrohrad
znamenitý esthetik ruský Orest F. Miller o zesnulých pracovnících

na roli slovanské, konil e svoji takto: „Zapomenemeli na své

ruské pracovníky vzkíšení pozdji u nás nastalého a snad nyní teprv

do oí bijícího? Porosme alespo velou slzou vdnosti svží jejich

mohylu a rceme z hloubi duše: Kirjejevým, Chomjakovu i Konstan-

tinovi Aksakovu vná sláva!
14 — Již otec našeho hrdiny, Alexej

Nikolajevi, vzdlával se piln doma i za hranicemi, na Lipské uni-

versit a pak u proslulého anglického právníka Eachtera; umel v 36.

roce vku svého uprosted lenv slovanského komitétu, Chomjakova,

Košeleva, bratí Kirjejevýeh a j. Již on byl vele oddán Slovanstvu, za

doby, kde láska k ostatním Slovanm vyvíjela se v Rusku pouze mezi

vzdlanci, jižto mli píležitost seznati snahu a pokrok západních

a jiných bratí svých. Ve svém mládí napsal návrh emancipace ruských

nevolník, v nmž nalézáme mnoho myšlenek, které v pozdjších plat-

ných úmluvách uskutenní nalezly. I zanechal po sob vdovu, dva

syny : Nikolaje i Alexandra, pak dceru Olgu.

Olga Alexjevna provdána jest za bratra nynjšího velevyslance

ve Vídni, Ivana Petrovic Novikova; ona každoron navštvuje eské
lázn, všímá si bedliv eských pomr, a také v cizin, kde mnoho
vynikajících osob mezi své pátele ítá — jako na p. známého an-

glického státníka Gladstona — pracuje piln pro vc slovanskou. Jest

i žurnalisticky inná; tak letos, meškajíc v Londýn, vystoupila v aso-
pise „The Daily News" pod jménem „Another Russian" proti Shuy-

lerovi, když se lánkv jeho chápali nepátelé Rus a zvlášt Slovan
tureckých. Jest vbec velmi vzdlána, znajíc mnoho evropských ja-

zyku. Struný životopis její s podobiznou uveejnil jsem v „Svtozoru"
roku 1872.

Alexander Alexjevi jest poboníkem velkoknížete Konstantina

Nikolaj cvie. Nyní pevzal v Petrohradském slovanském komitétu veškery

práce po bratru svém a provádí je dále ve smyslu jeho.

Nikolaj Alexjevi vzdlával se v pážecím sboru a pro svou

pilnost a vzorné chování jmenován byl záhy komorním pážetem. Pak
pišel k jízdní gard, kterýžto pluk má za chefa carevnu ; služba ta

však ho neuspokojovala, toužil on po živjší, vydatnjší innosti.

Oženiv se s knžnou Annou Ivanovnou Nesvickou — kteráž nejen

v Moskv a Petrohrad, ale i skoro po celém Rusku platila za ídkou
krasavici •— šel do výslužby maje vku svého 26 let a usadil se

v západním kraji, ve Viln, kde všemi silami zastával ruské zájmy

4*
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ve smyslu spravedlnosti a pravdy. Nabyl také statk v Kuronech, kde

nešete materielních prostedk zídil ruskou školu.

Otázky všeslovanské byly mu rovnž dležitý jako ruské Stal

se inným lenem slovanského komitétu v Petrohrad a nabyl tak

nejvíce píležitosti, aby plnil úkol svého života. Proítajíce zprávy

komitétu, picházíme skoro na každé stránce na jeho jméno. Ze vše-

stranné innosti a etných jeho obtí uvedeme jen jednotlivý píklad.

V beznu r. 1869 vnoval k základnímu fondu pro Slovany ti tisíce

rubl, zaež jmenován byl estným lenem komitétu, touž dobou dal

sto rubl na vydání ruské populární brošurky o Janu Husovi, jakož

vbec echy vele miloval. Tu obtoval pro slovanské zem 50 vý-

tisk asopisu „Pela", vydávaného Šerbinem; tu zvolen jest do vý-

boru, kterýž má sestaviti seznam cerkví, škol, spolk a studentských

bratrstev, pak do výboru, kterýž pojednával o zavedení pímého knih-

kupeckého spojení Ruska s Prahou a s Vídní atd. atd. Dne 6. dubna
1869 zvolen byl Kirjejev za sekretáe komitétu. Za mého pobytu

v Petrohrad odbývala se sezení slov. komitétu (v každou nedli)

v jeho velkém salonu na palácovém nábeží, nedaleko zimního paláce

a eremitáže, odkud jest krásná vyhlídka na Nvu, Vasilský ostrov

a na velkolepé budovy na pravém behu eky.

Jak byl naklonn nesamostatným, uhnteným bratím, dokázala

nejlépe jeho smrt. Smrt ta nebude nikdy divná tm, kteí jej blíže

znali
;

jet ona jen logickým následkem celého jeho života, utvrzením

jeho neobmezené soustrasti k snižovaným, k uráženým, k trpícím.

Nebezpeí a smrti nebál se nikdy; asto podal toho dkazy.
Tak roznemohl se ped dvma roky bratr jeho Alexander tyfusem,

který pešel v erné neštovice; všichni doktoi pestali jemu pomá-
hati, dm uinn jest karanténou, každý bál se nákazy. Nikolaj ale

strávil nkolik týdn u nemocného dnem i nocí, až nebezpeí minulo.

O této nemoci však nepsal seste, jež toho asu byla v cizin, a o níž

vdl, že by ku bratru svému bez prodlení pijela. — Podobných rt
z jeho života mohli bychom drahn uvésti. On chránil každého, jen

sebe nejmén. Tak istý, šlechetný život nezaniknul bez ovoce; byl

a bude píkladem jiným*).

Poslechnuv z jara hlasu soukmenovc jihoslovanských, odebral
se Nikolaj Alexjevi do Srbska, aby osobn jim nápomocen byl.

Místopedseda slovanského komitétu v Moskv, Ivan S. Aksakov, v se-

zení dne 26. ervence t. r. mluv o Kirjejevu mezi jiným pravil:

„Neodebral se tento nám tak drahý muž na bojišt z njakého zev-

njšího pinucení aneb ze zvláštní libstky k vojenskému emeslu, aby
s Turky se bil, nýbrž byl od nás poslán a za nás se bil. Byl no-
sitelem cti, svdomitosti a poctivosti nás všech, celého ruského národa,
a svou hrdinskou smrtí smyl velký hích, kteréhož Rusko, díky
velkosti evropské diplomacie, svým asem proti Jihoslovanm se

dopustilo. 11

*) Po nm odebral se do Srbska a tam rovnž padl Nikolaj N. BajevsHj,
vnuk známého hrdiny z r. 1812 N. N. Rajevského.
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V Srbsku pidal sob Nikolaj Alexejevi jméno Chadži Girej.

Byly jemu podadny zástupy dobrovolník. Vyznamenal se nejprve

u Blgradika ; když do hlavního stanu pišla zvst', že Turci chtjí

se /mocniti Kady-Bogaza, byl tam Nikolaj Alexejevi s pti bataliony

poslán, udeil na Turky i hnal je za Salaš, za upinu, pak až za

Blgradik a ovládl tím celou posici.

Avšak nebylo mu souzeno, aby dlouho a asto svým hrdinstvím,

svou láskou k Slovanstvu a k víe Kristov na bojišti se vyznamenával.

Dne 6/18. ervence stala se srážka pod Vraternicí. Srbové

obmýšleli napadati Turky v jednom rayon a vytisknouti je z vesnice

Velikého Izvoru na samé srbské hranici. Oddlení, jemuž velel Kir-

jejev, mlo asn z rána opustiti svou posici u Salaše, táhnouti k tu-

reckým opevnním u Rakovice, vzíti je a postoupiti v ped, aby se

pak spojilo s hlavní silou u Adlije. Kirjejev zanechav dva bataliony

s dvma dly na svém míst táhl s ostatními temi bataliony, se zá-

stupem dobrovolníkv, s dvma dly a škadronou jízdy k Rakoviei.

Dal prvé stíleti z dl na nepátelská opevnní, a pak velel k útoku

i bral se sám s obnaženou šavlí ku pedu. Srbové byli již blízko

svého cíle, když v tom koule projela Kirjejevu levou ruku, však on

málo si toho všímal; za chvilku ranila jej druhá koule do šíje, on

však opt jal se dále jíti dodávaje mysli svým vojínm. Tetí koule

rozbila jemu kost pravé ruky, ímž mu vypadla šavle z ruky. Ko-
nen tvrtá koule prorazila jeho prsa, a on padl volaje ješt: „Ku
pedu! Ku pedu!" Dva milicové zvedli jej a odvádli dále od místa

boje. Ale sotva že vykroili z kolony, piletla pátá koule, kteráž

prorazila srdce i uinila tak konec bolestem našeho hrdiny. Tím asem
padli také oba milicové nesoucí tlo svého milovaného vdce. Vida

toto ordonanník padlého velitele pistoupil rychle k mrtvole jeho,

sal s ní kíže, brilianty, vyal z kapes zápisník a jiné vci, aby vše

odevzdal generálu Cerajevu.

Smrt vdcova úinkovala na vojíny tak žalostn, že místo aby

ukonili dílo a drali se vped, odtáhli v nepoádku nazpátek. Na bo-

jišti zstalo pak i tlo hrdinného velitele.

Nadarmo je potom hledali. Když bitva byla skonena, vyslal

Cerajev k Osnianu pašovi parlamentáe žádat za vydání tla Kirje-

jeva, ale parlamcntá nejen že nebyl pipuštn, nýbrž byl i stíhán

nepátelskými výstely. Turci odvezli mrtvolu do Vidina, kde luze

osmanské — vlkm v lidské postav — vydána je za koist.

Cerajev ihned o té smutné události zpravil slovanský komitét

moskevský a redakci „Rusského Miru". Kníže srbský pak bratrovi

padlého poslal následující telegram: „Z Paraína, 23. ervence. Po-

boníkovi velkoknížete Konstantina Nikolajevie, plukovníku Kirjejevu.

Pokládám za svatou povinnost, vysloviti Vám svoje velé úastenství,

obdržev zprávu o smrti chrabrého, rytísky zhynuvšího bratra Vašeho,

Nikolaje Alexjevic, jenž hrdinn padl na bojišti ve jménu víry

a pravdy. Hluboko cítím bolest jeho rodiny a pátel. Akoli jsem

jej poznal teprv nedávno, choval jsem k nmu nejvtší náklonnost

a vážil jsem sob isté a vznešené jeho duše; nechat Pán oteve mu
vnou památku ! My všichni vznášíme k nebi vroucí modlitby za uspo-
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kojení duše neohroženého vojína ruského, který padl za vc srbskou.

Smrt jeho rozmnožuje sympatie, kteréž chováme ku svým severním

bratím. — Kníže srbský."

Druhý telegram obdržel Alexjevi od gen. erajeva v týž den

23. ervence : „Pole srážky u Rakovice, kdež velel plukovník Nikolaj

Alexjevi, není za námi. Ustupujíce nemohli tla jeho odnésti. Kíže,

brilianty i zápisník, jejž ml pi sob, saty s ubitého a odevzdány na

píslušném míst. Poslal jsem druhý den k Osmanu pašovi parlamentáe

pro tlo nebožtíkovo, ale parlamentá nebyl od Turkv pipuštn."
Na další otázky o podrobnostech smutné události odeslal kníže

Milan poboníkovi Kirjejevu ješt následující telegram: „Na telegram

Váš odpovídám, že není nic více známo, nežli že Kirjejev padl ped
Rakovicí. Pi útoku rann byl kulí pod plíce, pece však šel ješt
as 20 krok vped, když jej stihla druhá koule do prsou, takže ihned

klesl mrtev k zemi. Poslali jsme k Osmanu pašovi se žádostí, aby

nám vydal mrtvolu jeho, on však posla ani nepijal. Uiníme, co nám
bude možná, avšak jest málo nadje, že nálezném tlo jeho. Sluha

jeho pinesl s nasazením vlastního života jeho zavazadla s bojišt;

tato nalézají se v rukou generála erajeva."
Jiným telegramem zvstoval srbský ministr Risti „Russkému

Miru", že práv se vrátil ze zádušní služby boží konané za padlého

Kirjejeva. Služby ty ku pání knížete Milana konal metropolita Michajl

v pítomnosti knžny Natálie, ministrv a jiných hodnostá.
Ješt trnáct dní ped tím byla Kirjejeva vyzvala rodina jeho,

aby se dom navrátil; kníže sám k tomu radil, a Kirjejev konen
slíbil, že tak uiní. Ale když se ml se svým pítelem Izmailovem

na zpátení cestu do Ruska vydati, rozhodl se, že pec jen zstane.
Izmajlov odcestoval sám ; Kirjejev vrátil se k vojsku — a padl.

Ml vku svého teprve 34 léta.

Jako blesk roznesla se zpráva o úmrtí jeho po Rusku i po celém

slovanském svt. Mezi listy cizozemskými pinesl i francouzský „Lc
Temps" 19. srpna pochvalnou zprávu o padlém hrdinovi a seste jeho.

Nikolaj Alexjevi nebyl spisovatelem, nebyl umlcem, aby jménu
svému tak po svt slávy dobýval, ale byl šlechetným mužem, a jakkoli

ješt mlád, vykonal již tolik, že zvnil svoji památku. Svaté vci slo-

vanské zasvtil celý život svj ; opustil matku, cho, bratra i sestru,

opustil blahobyt a život rodinný, aby také se zbraní v ruce prospl
Slovanstvu.

Kdo znal Nikolaje Alexjevie blíže, ml mnoho píležitosti diviti

se výteným vlastnostem jeho mužné povahy. Byl hrdina, ale byl

vždy prostý a skromný, i nebylo vnm klamu ani petváky; byl muž,
jakých je poídku: smrt jeho povdla o jeho povaze i lidem, kteí
osobn i blíže ho neznali. Naše Osvta vykonává povinnost slovan-

ského asopisu, stavíc muži tomu také eský památník.

Jaké vážnosti Kirjejev po Rusku požíval, objevilo se nejlépe

poctou, jež padlému po celé Rusi vzdávána. Slovanské komitéty sloužily

panychidy a v sezeních oslavovaly jeho jméno. I vdecké spolenosti
ruské oslavily jeho památku. V Moskv mluvil dne 10/22. ervence o ze-

melém vele protojerej P. A. Preobraženskij. V echách, v Mariánských
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lázních sloužili smutení obady biskup Rajevskij od velevyslanectva ver

Vídni a arciknz Lebedv z Prahy. Po bohoslužb sebráno mezi ru-

skými hostmi tu pítomnými 000 zlatých ve prospch Jihoslovanu.

V Rusku po venkov byly pi koncertech ve prospch Jihoslovanu zpí-

vány hymny složené k jeho cti. asopisy ruské i srbské pinášely jeho

životopisy a podobizny ; fotografie jsou prodávány u velikém potu ve

všech knihkupectvích. A ješt v poslední dob pinesly „Moskevské
Vdomosti" zprávu, že akademik V. E. Makovskij nakreslil podobiznu

Kirjejeva, k níž vignetku uinil D. N. iagov a báse napsal F. B.

Miller; papír k tomu vnoval A. N. Goljatkin a litograíickou práci

zdarma vykonal P. V. Gulanov
;
prodej té podobizny ve prospch Jiho-

slovanu obstarává len spolku modroerveného kíže A. Majer. Tak
ješt po smrti své prospíval Kirjejev národu, za jehož vc byl život

položil.

Ztráta Kirjejeva jest bolestná; však pece nemžeme reptati proti

tomuto usouzení božímu. Slovanská záležitost bude požadovati ješt
mnoho krve, ješt mnoho obtí. Smrt jednoho Kirjejeva probudila tisíce

jiných Slovan, píkladové podobné hrdinnosti budou se množiti jak

hvzdy na nebi a povedou Slovany k žádoucímu vítzství. Svoboda
i štstí národa vykupuje se pemnohými obtmi, mnohým bolem, mnohými
slzami. Pozstalí žehnejtež tm, kteí povinnost svou již vykonali ži-

votem i smrtí, a ite sami tolikéž.

Jednm i druhým patí djiny.

v

eská balada a romance.

Podává

Ferdinand Schulz.

asto zaslechl jsem ve spolenosti spisovatelv eských otázku

:

mámeli v své poesii už také vlastní baladu a romanci? Skvlá doko-

nalost, ku které tento druh básnického umní v literaturách jiných,

zvlášt ve španlské, anglické, ruské, polské a nmecké dospl, rovnž
jako zvláštní pvab, jímž mezi ostatními spsobami poetického tvoení

vyniká, jsou vinny, že dotená literární otázka pronáší se u nás s pa-

trnou obavou, aby neodpovdlo se k ní záporn. Že poesie eská
od poslední desítky minulého století už vypstovala svou vlastní lyriku,

o tom mezi básníky eskými není ani nejmenší pochybnosti. Ale pi
vzpomínce na drobné skladby lyricko-epické projevuje se básnické sebe-

vdomí eské s jakousi ostýchavostí, jako by pálo sob vyjasnní své

nejistoty, jako by oekávalo vyvrácení svých pochybností.

Rozpaky s eskou baladou a romancí vyškytají se u nás i v theorii

i v praxi; i ve školách i v život; i když jde o vytknutí a rozbor

esthetického pojmu, i když nadchází poteba, aby pro zábavu obecenstva

„nco se deklamovalo." Ve školách pomáhají sob bud! legendami

bud básnickými povídkami, aby prý nemusili vn opakovati jen „Ho-
rymírv skok", „Jan za chrta dán" a „Slepého krále smrt." Y život
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pak veejném, když jest píležitost pouiti také širší kruhy eského

obanstva, že máme i ve svém jazyku skladby básnické, kteréž mezi

zpvem a hudbou pro zušlechtní krasocitu všech pítomných výborn

vhodný jsou, namnoze stalo se už obyejem, místo balad a romancí

obrati sob pro deklamaci všeliké „výstupy." Tak se dje, že básnické

umní eské s jednou velmi dležitou ástí svou do té chvíle ani

neproniklo naše školy, ani nepomáhá šíiti a zvelebovati literární a

esthetické vzdlání eské veejnosti.

Následující ádky chtjí zabývati se jakýmsi životopisem eské
balady a romance. Snad že ponkud usnadní odpov k otázce pro

básnictví naše zajisté dosti dležité : mámeli už také vlastní lyricko-

epickou poesii?

I.

Žádný druh umní na celém svt neml tak obtížný vznik jako

novovké básnictví eské. Scházelo mu všechno, eho mlo potebí:

forma i látka. e zanedbaná, schudlá, i pro správné vyjadování

obyejných pomyslv ze života všedního a praktického nedostatená,

tím mén k umleckému tvoení zpsobilá. Obsah pvodní pro dlouhou

odvyklost životu ideálnímu zcela žádný. V takovém smutném stavu

básnického umní domácího velmi upímný vlastenec eský Vácslav

Tham roku 1785 poal s pokornou úctou vydávati peklady nmeckých
veršovcv „pana Glaima" a „pana Weisa", k nimž za krátko pipojil

také Kleista a Hagedorna. Cít svou a svých pomocníkv básnickou nedo-

statenost i vedle tchto nmeckých rýmav, a chtje pece dokázati,

že jazyk eský má i vlastní práce básnické, Vácslav Tham za nechutné

zpvy „pana" Glaima a „pana" Weisa otiskoval výatky rýmovaek
eských ze století šestnáctého a sedmnáctého. Tak r, 1 785 octly se

znova na svtle božím jesuity Kadlinského „Zdoroslavíek", Šimona

Lomnického „Nauení mladému hospodái" a nkteré verše Konáe
z Hodištkova.

Té doby poesie eská ješt ani neodvážila se doufati, že jest

schopna nového, samostatného života. Nemajíc ješt ani nejslabšího

tušení, že se honosí slavnou minulostí, bu pipínala se k oporám
— onoho asu také ješt velice slabým — sousedního živlu nmeckého,
bu hledla zakryti svou chudobu takovým šperkem eským, který tu

chudobu ješt více odhaloval a dokazoval.

Když peklady z Gleima a otisky z Kadlinského vyjadovaly

nejvyšší básnickou sílu eskou, balada a romance ovšem ležely úpln
ladem. Gleim sice také už v staré francouzské uební knize nalezl

slovo „romance", a brzy ukázal mu francouzský básník Moncrif i vc;
ale malomstská, bázlivá a poddanská povaha jeho považovala vzbuzení

silných vášní za nco velmi nebezpeného pro lidskou spolenost, a

proto jeho „romantické" písn mly jen zlehounka polehtati tenáe.
Nenalézáme v nich leda bud odíkávání jalových dobrodružství, zami-

lovaných pletek a vražedných píbhv spsobcm nejvšednjším a slo-

vesn nejnižším ; bu posmšné nápodobení básní vážných. Toto prosto-

národní skládání romancí Gleimových nemá s pravou národní poesií a



eská balada a romance. 57

s opravdovými romancemi podobnosti vtší, než opice s lovkem.
Básnickou nesamostatnost G-leimovu v romanci, jeho neohrabaný vtip,

jeho krmáské odrhovaky rozvíjeli dále jeho následovníci, už dotený

„pan" Cbr. Fr. Weise, Claudius, bratí Stolbergové a jiní.

Teprve když psobením G. Herdera, tohoto nejprvnjšího vzd-
lavatele ano zakladatele veliké doby v novém básnictví nmeckém, spi-

sovatelstvo nmecké poznalo biskupa Tomáše Percyho „Pozstatky

staroanglického básnictví" (Beliques of ancient english poetry con-

sisting of old heroic ballads, songs etc. London 1765) a Macphersonova

Ossiana (v Londýn 1776), poesie nmecká dostala pevný základ, na

nmž nejdíve balada a romance vzdlána byla. G. A. Búrger
(1748— 1794) slavn zahájil adu nmeckých baladistv. Jeho zásluhy

o obnovení, zušlechtní a rozšíení zvlášt epické písn národní, pro

jichžto pstování mezi básníky nmeckými první nalezl pravý spsob,

došly náležitého ocenní v djinách literního umní.
Také na básníky eské ml Biirger vliv rozhodný. Jím poínají

djiny také eské balady a romance.

Rokem 1795 nadešla nová doba v básnictví eském. Antonín
Jaroslav Puchmayer (narozen dne 11. ledna 1769 v Týn nad Vl-

tavou, umel v Praze 29. záí 1820) muž opravdu básnického ducha,

snad s jakýmsi zetelem k blahoplodnému Hainbundu v Gotinkách,

zaídil první básnickou jednotu
v
eskou s temi mladšími vlastenci,

vesms rodáky Žebráckými: se Sebestiánem Hnvkovským (nar. 1770

nm. 1847), s Vojtchem Nejedlým (nar. 1772, um. 1844) a Janem
Nejedlým (nar. 1776, um. 1835). Roku 1795 vyšlo v Praze „Sebrání

básní a zpní", vydané od Antonína Puchmayera ; svazek první. A zde

už vládl Burger básnickou inností eskou rozhodn. Puchmayer zvolil

sob jeho velezdailou romanci „Der Kaiser nud der Abt" a uinil

z ní své vypravování, nazvané: „Král Jií a Vank Všeboj." Pro-

kopu Šedivému zalíbil se jeho „Der ivilde Jáger" a tak se dostal do

našeho písemnictví „Ukrutný myslivec." Podlé „Lenory" udlal nám
konen Vojtch Nejedlý eskou „Lenku."

Puchmayer Biirgerovu romanci nepeložil. Tehdejší doba nebyla

by snesla tak íznou a peprnou charakteristiku stavu duchovního,

a Puchmayer, sám knz, nejmén byl by ji svému eskému tenástvu
podal. Tu nezbývalo nic jiného, než celou romanci, jak nyní se íká,

po esku vzdlati, to jest vybrati sob z píbhu hlavní jádro, dáti

mu eskou krajinu a eské osoby a udlati njaký jiný zaátek. Z n-
meckého císae stal se eský král Jií, úlohu otylého ale na rozumu
ponkud slabého opata z kláštera sv. Havla pevzal z ochoty eský
statká Vank Všeboj u Pibyslavi, a místo ováka Bendixe, jenž byl

stokrát chytejší než jeho milostivá a velebná vrchnost, vystoupil eský
mlyná Strýc. Vc sama zstala bez promny. Ale básnickou formu

naprosto nebylo možno zachovati. Puchmayer mistrné sloky Burgcrovy
rozvázal a uinil z nich po esku rýmované vypravování beze všeho

pravidelného rozmru a — Vank Všeboj objevuje se ješt nejnovjší

dobou pedn co „komické vypravování poetické" a za druhé jakožto

pvodní práce A. J. Puchmayera v rozliných anthologiích a ítankách.
Pi lokalisování Biirgerovy romance „Der Kaiser and der Abt" pišlo
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ovsem velmi mnoho básnické krásy a myšlenkové ráznosti na zmar;

ale proto pece ješt nemže považovati se Puchmayerv „Vank
Všeboj" za pvodní skladbu, a iníme pány sestavovatele ítanek na

tuto pravdu velmi dtkliv pozorný. Kdy by podobná pvodnost v pí-

semnictví našem mla nabyti platnosti, mohli bychom za kratiký as
honositi se nejznamenitjší pvodní literaturou. Nebylo by potebí
nieho, leda nejpednjší umlecké plody jiných národv po spsobu
Vaka Všeboje obléci do eských kabátv. Invence básnická patí
podstatn a nerozlun k umleckému tvoení a stanoví pojem pvod-
nosti. A jen nkdo pete si po sob nejdíve Biirgerovu romanci

„Der Kaiser und der Abt", která vyšla tiskem roku 1780, a pak
Puchmayerova Vaka Všeboje, jenž byl vydán r. 1795, a nebude se

svým soudem ani chvilku váhati. Pravda, Puchmayer uml netoliko

vypravovati, ale také lokalisovati výborn, jeho Vank Všeboj te se

velmi plynn a jest ve své promn dokonale proveden ; ale k tomu
byl Puchmayer dosti nadaným básníkem a jakmile ml látku tak velice

zajímavou a vzor tak mistrovský ped sebou, nemohlo mu nové upra-

vení psobiti mnoho obtíží.

Však jedné pro cenu každého básnického plodu velmi dležité

poznámky nemžeme zde opomenouti. Biirger básnil v duchu národním,

jenž nehledá ani nesrozumitelná, nová, ani sladounká, ocukrovaná, do

msíní záe a do vn kvtin nakládaná slova, spsob jeho básnické

mluvy jest zcela pirozený, nelíený, takka obyejný, všude mezi lidmi

zaznívající a obvyklý. Tuto vlastnost jeho poesie postehl Puchmayer
velmi dobe a snažil se penésti ji tak na své vypravování o Vaku
Všeboji; však to jest úskalí, kteréž vyžaduje mnohem vtšího mistra

v ovládání vesla básnického, než jakým byl Puchmayer.

Od Vácslava Thama až k Ant. Puchmayerovi poesie eská uinila

už znaný pokrok; ale esthetické vzdlání bylo roku 1795 v echách
teprv ve svých nejprvnjších poátcích a ješt nedosplo ani k po-

znání, že „prostonárodní" mže býti zárove velmi poetické.

Této pravdy byl sob ješt mén vdom Prokop Šedivý, jenž

vedle Puchmayora hned v prvním svazku „Sebrání básní a zpv"
pstoval romanci Bihyeroru. Ve svém „Ukrutném myslivci" aspo
zstal pi šestiádkové sloce Brgerov; ale nepodal nám peklad,

nýbrž opt samovolné zpracování, uiniv z Prgerových slok 36 svých

45. A jaké to jest zpracování? Tolik slov a pece naprosto žádná
poesie. Byla to vru ješt velmi žalostná doba obnoveného básnictví

eského, když i Prokop Šedivý považoval se za básníka, jehož verše

mohou písemnictví našemu prospti. Když nyní teme jeho Ukrutného
myslivce, musíme nemálo podiviti se apoštolské víe, která na takových

slovesných plodech mohla založiti svou nadji, že z poesie eské vbec
ješt nkdy nco bude.

Ani Puchmayer pi svém Vaku Všeboji, ani Šedivý pi svém
Ukrutném myslivci o Biirgerových originálech se nezmínili, což zdá se

nám ponkud povážlivou cestou k básnické sláv. Roku 1795, když

Puchmayer „Sebrání básní a zpv" vydávati poal, nmecký básník

Biirger byl mezi vdlanci eskými a mezi tenái eských knh mnohem
více znám a oblíben, než nyní. Ve Vaku Všeboji musil hned každý
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vidti Bii.rgerovu romanci „Der Kaisor unci der Abt", a „Ukrutný my-

slivec" ani se nenamáhal, aby zastel jméno originálu a peložil celý

píbh z Porýnska do ech.
„Vank Všeboj" až do této doby pedkládá se eské mládeži

jakožto vzorná pvodní skladba eská; kdokoliv z nynjších vlastencv

našich jen nižší gymnasium nebo nižší reálku má za sebou, snadno

rozpomene se, že sám srden se zasmál, když se dovdl, jak mlyná
Strýc svým rozumem vyvedl svou milostivou vrchnost z velikých roz-

pakv. Do sepsání Fuchmayerova uvedly se pozdji v ítankách toliko

dv zmny. Vynechává se místo, kde Puchmayer praví, že král Jií

jakožto ochrance kališníkv, z vášn náboženské pana Vaka „lapiti

chtl", a pak se mní rozprava mezi mlynáem Strýcem a panem

Vánkem. Puchmayer totiž domníval se, že nejlépe vyjádi prostoná-

rodní spsob mluvení, jímž Bíirgerv ovák Bendix svého nešastného

pana opata byl tšil, když eského mlynáe Strýce nechá „jemnostpánu"

Všebojovi — vonikati. To nejpednjšímu básníku eskému v století

osmnáctém zdálo se nejvlastnjší známkou prostonárodního života

esJicho, jehož vylíení po píkladu mistrného originálu Bíirgerova po-

važoval za hlavní ást a nejskvlejší ozdobu celé básn ! Puchmayer

ješt r. 1795 pevn myslil, že bychom nepoznali v echách obecný

lid, kdy bychom neslyšeli, jak poddaný svému pánu íká „voni" a jak

neumí ani správn esky mluvit. A proto jeho Strýc praví k panu

Vakovi

:

„Ej, ej — Jemnostpane!
iíák se, tuším, trápejí?

Jejich tváe malované
jaksi barvu tratéjí.

ímž to, dnes že tam a sem
všecek smutný chodjí?
Lístek snad je v ruce souží?" —

V originálu Biirgerov, kde po národním zvyku oslovování opata

osobou tetí v ústech ovákových by nebylo zhola nic proti duchu ja-

zyka nmeckého, Bendix pece mluví k svému pánovi osobou druhou;

ale eský básník nerozpakoval se vydávati nejvtší porušenost eského
ducha za pravý jeho obraz ! Aby pak nikdo nepochyboval, že eský
mlyná Strýc vi svému „Jemnostpánu" šetí národního ducha eského
bfte než nmecký ovák Bendix vzhledem k svému „panu opatu",

pokrauje eský básník

:

„Ti otázky! kus papíru!

Na svou víru

nic si z toho nedlají.
Vždy o králi povídali,

ži: ho nikdy nevídali V

Nyní mn svj odv dají;

tedy v malý as
uhlídají,

že si-, nežli pijdu zas,

ze všecli pletek vysekají.

Já za králem pojedu,
a je z léky vyvedu."

Když v Cechách první básníci ješt takto rozumli národní

poesii eské, mžeme znamenati, jak daleko ješt k ní mli a jak



60 F. Schulz

smutn pod pórem jejich vedlo se zvlášt romanci a balad, jež ob
mají své koeny v epické písni národní.

„Ukrutný myslivec" Prokopa Šedivého zapadl už v zasloužené

zapomenutí; nenalézáme v literárních úvahách novovkých nikde ani

nejmenší vzpomínky o nm. Sestupujíce pak až k samým poátkm
eské balady a romance, nemžeme minouti ho, jednak proto, že látka

v klasickém provedení Brgerovu nabyla v písemnictví evropském obecné

známosti, jednak, že to první pokus obnoveného básnictví eského
v oboru drobné epiky. Proto položíme zde nkteré parallely z origi-

nálu a z pekladu : První tyi sloky Brgerovy romance znjí takto

:

Der Wild- und Rheingraf stiess in's Horn

:

„Halloh, halloh, zu Fuss und Ross!"
Sein Hengst erhob sich wiehernd vorn;
Laut rasselnd stiirz ihm nach der Tross;
Laut kliíf und klaff es, frei vom Koppel,
Durch Korn und Dorn, durch Hei und StoppeL
Vom Stralu" der Sonntagsfrhe war

Des hohen Domes Kuppel blank.

Zum Hochamt rufte dumpf Und klar

Der Glocken ernster Feierklang.

Fern tonten lieblich die Gesár.ge

Der andachtsvollen Christenmenge.
Risch rasch quer ben Kreuzweg ging's

Mit Horridoh und Hussasa.
Sieh da, sieh da, kam rechts und links

Ein Reiter hier, ein Reiter da!

Des Rechten Ross war Silbersblinken,

Ein Feuerfarbner trug den Linken.
Wer waren Reiter links und rechts?

Ich ahn es wohl, doch weiss ich's nicht.

Lichther erschien der Reiter rechts,

Mit mildem Frhlingsangesich

;

Grass, dunkelgelb der linke Ritter

Schoss Blitz vom Aug' wie Ungewitter.

Prokop Šedivý rozedil je na svých osm. Jakým spsobem to

provedl, vidíme tuto :

Jakž kronika vypravuje,
byl blíž Rejna jistý zeman,
ježto lítý lovec sluje,

poddaných svých velký tyran;
dnem i nocí vždy jezdíval,

zve po lesích honíval.

Bylo to letního asu,
krásn poalo svítati,

tu svou všechnu svolav chasu,
kázal kon osedlat!

,

musil každý vlézt na kon,
kdožkoli byl v jeho dom.

Psi penáramn štkali,

pacholci kieli zpurn.
Bii po dvoe práskali,

ehtaly i klisny bujn.
Pak když lovci zatroubili,

z hradu ven se vyvalili.

Pes hustý les, pes rozcestí,

po lukách a po osení,

musil je sám zlý duch nésti,

neb to vle božská neni.

Tak ta vzteklá jela hlza,
že z ní pošel strach a hrza.

Právf byl den zasvcený,
všudy vkol sezvánli.

Lidé v chrám shromáždní
nábožné tu písn pli;
když zlý zeman na té poušti

zstal státi v tmavé houšti.

„Hejsa, kdo tou cestou klape?
hejsa, kdož to tak na blízku ?

kdož skrz husté koví tápe?
kdož se tamto brodí v pisku ?

u

Jakž pak trochu popojeli,

tu se s dvma jezdci sjeli.
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První jezdce na pravici

maje kon stíbrného,
jako msíc tvá se skvící,

v ocích cosi milostného,

krásn na svém koni sedl
útrpn i na nj hledl.

Druh)' stál vsak zamraený,
hnvivá na levé stran:
zlostí všecek rozkaeený
soptil ohe jak zlá san

;

kdož pak byli ti dva jezdci V

Myslím si jen, íci nechci.

Dále vypravuje Biirger:

Auf sprang ein weisser Hirseh von ferne

mit sechzenzackigem Gehorne.

Und lauter stiess der Graf in's Horn

;

Und rascher flog's zu Fuss und Boss;
Und sieh! bald hinten und bald voru,

Stiirzt Einer todt dabin vom Tross.

„Lasa stúrzen! lass zur Holle stiirzen

!

Das darf nicht Fiirstenlust verwiirzen."

„Nech jich ke všem ertm jíti

!

Nech se k áblm ubírají!

ert z nich bude hody míti,

pro se lépe nechovají.

Pi veselém vyražení

v skutku nikdy jina není."

A Šedivý pekládá takto :

V tom zdaleka jelen bílý

ukázal se na rovin.
Zeman zatroubiv v tu chvíli

za to ml, že ho nemine.

Hned se za ním vztekle hnali,

až mrtví s ko padali.

Jelen spasil se nejdíve do osení, pak když odtud byl vyštván,

skryl se do stáda, a když lovci pastýe i stádo povraždili, pje Biirger:

Dem Mordgewiihl entraft sich kaum
Das Wild mit immer schwácherem Lauf;
Mit Blut besprengt, bedeckt mit Schaum
Nimmt jetzt des Waldes Nacht es auf;

Tief birgt sicls, in des Waldes Mitte

In eines Klausners Gotteshiitte.

V pekladu Prokopa Šedivého teme následovn

:

V krvi válel se pastucha Jeskyni v tom zahlídl v skále,

se vším sirotím svým stádem, v kteréž poustenník pebýval.
až vypustil svého ducha. Vbhna do ní tásl se stále,

Jelen do lesa vbhl pádem, kdo by v ní byl se nedíval,

jsa zkrvácen, pec pospíchal, Zde to složil mdlé své oudy,
tak že posléz sotva dýchal. poustenník pak vyšel z boudy.

V dalším líení svého ukrutného myslivce zejména v provádní
kletby naložil Šedivý s originálem Burgerovým ješt s vtší libostí a

neznaje ani hlavních znaky v povaze epiky, zavsil na ukonený dj
ješt dv sloky velmi vodnaté mravouky. Ukrutný myslivec propadl

se do pekla, a

Tak se s každým ukrutníkem
v poslední den bude díti,

jenž jest chudých násilníkem,
kdož dnu Pán nechce ctíti.

Pijde na i jeho statek

od boha svým asem zmatek.

Což vy loví chasy líté,

jenž se s honbou obíráte,

nic v svém srdci necítíte,

když až k smrti zv týráte'?

Jist však, kdo krev vylívá.

ten ukrutné srdce mívá.

Z nkolika tchto ukázek vidno, že Prokopa Šedivého Ukrutný
myslivec není nic jiného leda Biirgerv „Der wilde Jáger, " ale — vší

poesie zbavený! špatn veršovaná holá prosa; smr ani národní ani

moderní, nýbrž nejvlastnji eeno, malomstský; mluva nikoliv prostá,

nýbrž nízká. Šloli by kdys o to, aby po esku se vydaly balady a
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romance Búrgerovy, k Ukrutnému myslivci z roku 1795 nesmlo by

se ani hledti a „Der wilde Jáger" teprv by se musil peložiti eským
básníkem, jímž P. Šedivý nebyl.

Téhož roku 1795 v Puchmayerov „Sebrání zpv a básní" ob-

jevil se první samostatný baladista eský, Sebestián Hnvkovský
se svou skladbou nápisu ponkud dlouhého : „ Vyšehradský sloup

aneb: Pedivná historie o sedláku, jak od erta sklamán byl; item

:

kterak týž ert z íma sloup ukradv od sv. Petra potrestán byl."

Sebestián Hnvkovský byl nejpružnjší spisovatelský talent v prvním

básnickém spolku eském a se zvláštním zápalem lnul k oboru epickému,

k vlastnímu eposu i ke skladbám lyricko-epickým. Vlastenectví i ná-

klonnost k poesii záhy probudily se v nm ítáním legend. Však

nejvíce sytila jeho mysl obrazy epickými jeho matka, horlivá úastnice

všech poutí mariánských a živá schránka nejrozmanitjších povstí

národních. Takovou pípravu ke skládání balad tenkráte neml žádný

jiný spisovatel eský. Tehdejší doba byla v echách ješt velmi úrodná

v oboru místních i národních povstí. Po krajích eských válo ješt

ponkud více romantického vzduchu, lid sám ješt básnil, a kdo mezi

ním žil, mlli mysl jen ponkud vnímavjší, musil pojmouti do sebe

jeho city. To naplnilo se pi Hnvkovském mrou vrchovatou. Za to

pak opt on pi své básnické innosti tém všechen zetel svj obrátil

k eskému lidu. Klada nejvtší váhu na literaturu pvodní, Hnv-
kovský neohlížel se po cizích ani vzorech ani látkách ; ani nepekládal

ani „nevzdlával" skladby cizí, nýbrž podle sil svých pstoval roli

domácí. Bylt mezi leny své básnické jednoty nejmén naklonn
k literatue nmecké a lišil se tou eskou zachovalostí zvlášt od obou

svých Žebráckých krajanv, bratí Jana a Vojtcha Nejedlých, z nichž

zejména tento už sám v nmeckém básnictví se zkoušel díve, než

Hnvkovský lásku k jazyku a národu vlastnímu v nm probudil a

roznítil.

Nkolik píin spsobilo, že balady Hnvkovského v lidu našem
ihned rozhodn pronikly, ano že až posud v pamti jeho se zachovaly

:

pímý nenucený humor, jak v povaze eské spoívá; svží vtip, jaký

až do té doby v obnoveném básnní eském se nevyskytl, a zpvnost
skladby. Ze všech veršv pamatuje si lid nejradji a nejlépe ty, kteréž

mže zpívat, kteréž se mu podávají hned s nápvem. V tom ohledu

byla schopnost Hnvkovského k pvodní eské balad nepopiratelná.

Toliko jediná, ale bohužel nejhlavnjší vc scházela také Hnv-
kovskému rovnž jako soudruhm jeho v obnovení a zvelebení eskébo
básnictví : pravý poetický názor, umlecký vzlet. A z nedostatku této

nejpednjší vlastnosti básnické vysvtluje se hrubá ráznost, neotesanost

ano masivnost mluvy v nejvtší ásti jeho veršovaných prací a zvlášt

v baladách. Hnvkovský nedovedl povznésti obecnou mluvu eského
lidu k ušlechtilé výši zpvného umní, jako to uinil Biirger s mluvou
obecného lidu nmeckého ; nedovedl eštinu své doby ani sebe mén
pispsobiti k vyššímu životu myšlenkovému; vzal a nechal ji tak, jak

ji byl nalezl na ulici.

„Vyšehradský sloup" jest zpracovaná povst lidu Pražského

o známém kameni na Vyšehrad. Pro vydání svých „drobných básní"
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roku 1820 Hnvkovský pvodní sepsání její místy promnil, ale jen

za tím úelem, aby se mohla lépe zpívat. Všechny pehojné esthetické

vady její nechal. Literární djepis musí tuto nejprvnjší skladbu Hnv-
kovského vyznaiti jakožto první pvodní baladu eskou. V tom

ohledu má tedy „Vyšehradský sloup" svou literárn djepisnou cenu a

umleckou zajímavost. Podáváme jeho prvotní znní z roku 1795.

Poslyšte, co já vám
divného budu zpívat.

Kdo neví, podívat
na sloup se muže sám.

Aby nepišlo k hádce,

jest k vné skryt památce.

To není žádný žert.

Ra se naped kižujte,

a s ertem nesa skujte

;

jest podnes ješt ert.A se vám neukáže
a nco nedokáže.

O nm pedešlý as
nám vypravuje divy,

co my budeme živi

nestane se to zas.

Všecky jeho úkazy
dokazují obrazy.

U nás jest ídký host,

snad že ho není teba,
neb se o ten kus chleba

•jich pere. dere dost;

jsou. kteí mu nadhání
a nejvíc velcí páni.

Jak slyším ješt, má
on ledacos provádt.
venku lecjaks podvádt.
kdož pak na to nedá V

Vy. jenž tomu víte,
slyšte, víc se dovíte.

Jednou cht ten zlý host
do Cech po svém obchodu,
hledal na svj mlejn vodu;
našel ji asto dost.

Vždy v rozliném spsobu
dlal jinou osobu.

Vyzáblý co komár
vzal na se hojnost tuku,
kudrnatou paruku;
tor' u nich není rár:

dost tam mají bichá
i také parukáu.

Hned pišlo hejno dám:
ty jeho ernou kži
vylíily co rži,
(nebo tž líí tanu.

zakryvši' jeho rohy
i také koské nohy.

Svátení na se vzal

portýrované šaty

od hlavy až do paty.

Kdo by ho z nás neznal,

ten by toho sršána

držel za milostpána.

Kadykoli jen táli

ten zralý štvaný šíbal.

každý mu hned šos líbal,

a klobouk ped ním stáli.

I zhlídna kdys sedláka,

vzkik: „vida zde hlupáka! u

„Pantáto. dobrý den;
což zde smutný dláte,
hlavu si ák lámáte?
Což jste tak zamyšlen?
Vždy snad nemáte soudu.
aneb churavých ondu?"

„„Vární ie se lehce ptát!

Mn žena hladem pláe,
bojím se karabác;
nic nechce žádný dát.

V tom zatroleném svt
jen pánm štstí kvete. ""

„Nu, jen ne proti mim

!

Já vám z lásky kesanské
dny též i noci panské
na vky udlám.
Nemohu vidt kostí

vyzáblých od ouzkostí."

Na to mu vysypal
do klobouku plecháe
Sedláku srdce skáe.
Kdož by jich z nás nevzal ?

„„O jakéž vám vzdám díky
za vaše ídké líky! Utt

„Jste chudý, nechci nic;

než to mn pislíbíte,

o em doma nevíte,

na památku, nic víc.

Až v tyrmecitmém roce

myš bude patit koce."

Zapsav se, jak ert chtl,
k chaloupce své pospíšil*,

penzi se utišil.

Když v kout svou vidl,
ó je! iu škrabal uši.

že prodal lidskou duši.
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„To není istá vc!"
výkik, „podvést sedláka,

vždy mže na mšáka
svou políknouti klec.

On podvodí na poli,

k nim musil by do školy."

Prý ert tu šelmu vem!
„Ale — již se to stalo,

to mi spomže málo,

škodou moudí budem.
Kdož by si to pomyslil,

že tak podvodn myslil."

Po ase dál a dál

to nevinné dátko
již bylo pacholátko.

Na chlapci každý znal,

že jsa pi každé hádce
v ertov zrost zahrádce.

Na studia byl dán.

Tu teprv o nm skutky,

že nebyl den bez ptky,
zpívali ze všech stran

;

že z nabádání strejce

po židech házel vejce.

Pak musil dát, když zrost,

z matiny náklonnosti

sob íkat vašnosti,

akoli nerad dost;

neb jeho povolání
bylo hry a skákání.

Již ml mít primici.

Budoucí hospodyn
skoupila vše k hostin.
Tu otec takto dí:

„Ó pedrahý mj synu,

odpustiž mi mou vinu."

„Mn jakás tžká vc
dlá v mozku tartasy,

moí m po vše asy
a musí vyjít pec;
tys zapsán — zlému — duchu,
dnes pijde pro t v puchu."

„„To jest pekrásná lež!

takové povídaky
a vám veejí špaky.
Nevíte, že jsem knz.
Dle uení nového
jest to cosi babského.""

„Prosím t, íct si dej,

nevící Tomáši,
dív než budeš v rubáši

hle se vyplést radj."
A tu mu od poátku
naši zjevil pohádku.

„Nemáš se pec co bát,

máš troje posvcení,
vezmi svaté koení

(ó jen se pesta smát!).V dobe staré víe
a vem ti škapulíe."

Když pak strašidel as
pišel, totiž v plnoci,
„zejtra máš být v mé moci"
rozlíh se temný hlas —
„tvá hodina vypadla,

konec bude divadla."

Jiný ze strachu ke
dostal by do jazyka,

tas by se co osyka;
knz ale našel e:
„nechat si laskominu
zajít, zmát si hodinu!"

„Dravou líil klec;

vždy m mj otec ekal
a píštích krtin se lekal.

Jakž by jen moh otec

as o mn nevdti?
kamž by musil hledti?

Matka m dlouho dost

musila znale nosit,

dív nežli kmotr prosit

pišla otci starost.

Rozsoudí nás v tom právo,
tam mu nebude zdrávo."

„ „Nechat si zajít soud,

on nezná advokát,
musil by mít dukát
a palci notn hnout.

Neb bez zlata a stíbra
nevyhraje ni stýbla.

Kdož o nich neví z vás,

že mn od dávních as
slouží za vrnou chasu?
Zaež jsem vden zas;

nebo trop rznice
mastím jim pokladnice.""

„Mne pec pijmou pod pláš
mnozí jemu ke zlosti,

neb pravd k uctivosti.

A já navedu zvláš
veškeré na nj knžstvo,
to mu vyžene pestvo.

Tenkráte za jeho lest

a že jest lidský škdce
všech drá švarný vdce,
vykne se mu zde trest.

Neujde odtud zhola
šibenky ani kola."

„„Ze všech mi nejde stracli,

trefil bych jim do noty,

zpíval bych jejich psoty,
pry by hned každý tah,

a bylo by hned tiše,

jak když se ortel píše.""
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Dlouho trval ten hluk,

ádný nechtl ustoupit,

ani se dát oloupit,

až zavznl jiný zvuk
zvuk zvoneku do kuru.

„,Iiž jít. již musím vzhru.'"

Tu teprv dlal kíž;
neb takoví svtáci
topiva se obrací,

když áká tepe tíž.

Zdvihajíc k nebi hlasy

trhají z hlav si vlasy.

V tom pate na obraz

zahlídnul ímské chrámy,
sloupy i také krámy.
Kdy by mu v tento as
nepipadla myšlenka,

byla by zlá hodinka.

Ta byla: že by chtl
duši ertu zavázat,

troufali si dokázat,
dív než by po mši ml,
pazourama vlastníma.^

sloup mu pinésti z íma.

Zpouzet se zdál pan ert.

žer" jest Tam pec kus cesty,

a takovou tíž nésti

že není žádný žert

;

pec však se porovnali,

mši velkou vyjednali.

Sotva u kaple zvon
oznámil jejich známku,
ert paloval ze zámku,
jak by ho nesl hrom.
Jako Blanšart v povtí
se vynášeje vtí.

Zatím se mohl knz
okousat u oltáe.
nivzel se na šumae.
že jim podmazal pes.

že tak táhli muziku
nešetíce jazyku.

Kejklal se sem a tam,
jako by stál na Sídlech.

Zatím hosté po jídlech

neznajíc erta klam.
již v myšlenkách toužili,

když jej strachy soužily.

Sotva od krédo kus
jen zavznl dol s kuru.
když v tom již zlý duch vzhru

o svj se drápe brus.

Ó jakž se s knzem díti

bude? Visí na niti! —
„O vyslyš knžstva oud,

ó pomoz svatý Pete

!

neb ty ho zanes, vte,
a skoniž ten mj soud;
a ten tvj dnešní svátek
pinese ertu zmatek."

V tom svatý Petr sloup

zahlíd z nebeské brán)',

jaké ert knzi rány
chystá, protož ho zhoup.
uslyšev knze hoe
shodil erta do moe.

Dobe se stalo tak,

pro on nás zde podvádí,
sem tam psinu provádí.

ert vynaložil však
poslední kapku síly.

by došel k svému cíli.

Jsa ale hotov knz,
hned o ertov škod
i o jeho píhod
veejn všem vynes,

a že gratis to zvíe
uhlídají jít k míe.

To slyšíc mnozí pry
hned pádem utíkali

a domy zavírali.

Mnozí ekajíc sic

dali na krk ržence
svaté vci a vnce.

Ten zlý duch pilit v tom
a zaslechna intrádu

poznal hnedky svou zradu:

a proraziv jak hrom
do chrámu sloupem díru

zanechal puch a síru.

Každý se velmi lek;

tenf se dal na pokání
a onen k zaklínání

se chystal, ten zas klek.

Knz však jsa pln radosti

skákal si do výsosti.

í každý z nás jest rád.

že svatý Petr roupy
vzal ertu, by víc sloupy
ze íma nechtl brát,

a že jsou eské hory
prázdné od té potvory.

Tak vypadá první pvodní balada eská. Smutný to pohled na

básníka ! Nikoliv snad že kruté a marn zápasí s umním, ani že

zúmysla je zanedbává; nýbrž, že o nm nemá ani nejslabšího tušení!

Nízkost mluvy a nesmírná pevidavost jsou hlavními znaky netoliko

•hradského '•loupu", ale všech pozdjších romancí a balad, které/
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Hnvkovský až do roku 1815 skládal, bu v Puchmayerov „Sebrání

básní a zpv", bud v Hromádkových „Prvotinách pkných umní"
uveejoval a roku 1820 ve svých „Drobných básních" sebral. Roku
1797 následoval „Mudrák hrní" a „Vnislav a Bla"; r. 1798 „Du-

dák"; r. 1814 „Drahomíra" a „Bezhlavý knz"; konen roku 1815
„Plnoní soud v Klatovech." Máme tedy od Hnvkovského úhrnem

sedm balad, ježto vesms do náramné délky rozpedeny jsou. Nej-

kratší z nich „Bezhlavý knz" má 17 slok šestiádkových; pak adí
se „Plnoní soud v Klatovech" o 23 slokách osmiádkových, „Mudrák
hrní" o 27 slokách šestiádkových; „Dudák" má 32 sloky tyád-
kové, „Drahomíra" 37 slok osmiádkových a konen „Vnislav a Bla"
48 slok o šesti ádcích. I co obsahu se týe, zstal sob Hnvkovský
ve všech svých baladách vren. Domníval se, že nemže zvábiti

k sob pozornost obecného lidu, leda líením nejdivoejších píšerností

z národní povry a krvavých píhod ze života skuteného. Peklo,

dábel, strašidla, plnoc, mravní zpustlost, kletby, vraždy, šibenice jsou

jedinou látkou všech jeho výpravných veršv. Hrza, zloin, pomsta

v nejrozmanitjších podobách naplnily jeho obraznost; ani jediný po-

kojný a pkný, tím mén nžný a spanilý, ani jediný lidský zjev ne-

vzbudil jeho lásku ke zpvu. Jen hrubý dj a hrubá e: tof jsou

balady Hnvkovského. Do literatur?/ nepešla z nich ani jediná;

kdy by mly njakou, sebe menší esthetickou cenu, nebylo by lze tomu

ani srozumti pi té neochabující úct, která ke všem starším literárním

plodm a zvlášt k onm, jež stanoví jaksi vzkíšení slovesného umní
našeho, myslí eskou vládne. Naplnily svj úkol asový a doasný

:

lid je zpíval a jednu z nich zpívá až posud; „Vnislav a Bla" ozývá

se ješt po osmdesáti letech se zvláštní zálibou v obecném lidu

našem v mst hlavním i po šírém venkov. Populárnosti a nevad-

noucí svžesti té balady Hnvkovského v pamti eské mže závidti

mnohý pozdjší i novjší opravdový skvost národního básnictví. Zpváci
potulní po výroních trzích, jednorucí kolovrátkái, tuberkulosní harfe-

nisti a slepí houslisti roznesli ji po celých echách, a ješt dnes není

ve vlasti naší ani jediné vesnice, není chalupy, není samoty, aby tam

zvlášt dosplá i drobná mládež neumla soustrastn zanotovati:

Blizouko Prahy je vidti hrob,

kdožkoli miluješ, na slzy krop,

Vnislav a Bla tam spjí.

Na živ štstí jim nechtlo pát,
po smrti svoluje pospolu spát!

Jak divn vci se djí! atd. atd.

K ostatním, nyní už mén známým baladám Hnvkovského pi-

hlédneme dle poadu asového a vracíme se k roku 1795, kde ješt

tvrtý baladista eský v Puchmayerov „Sebrání básní a zpv" vystoupil.

Jest to Vojtch Nejedlý. Jsme opt ve vzduchu Burgerovském, a

sice tenkráte v samém stedu jeho, v Lcnorství. Vojtch Nejedlý

tento obsah balady v našem písemnictví zahájil. eské, domácí látky,

jak v ústech našeho lidu žila, povsti o „Svatební košili" básníci eští

koncem minulého století ješt neznali; G. Biirger pekvapil je svou

velikolepou skladbou o Lenoe; nemohouce pak ješt odvážiti se jejího

pekladu, jali se nápodobiti ji.
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Lenorství eské poalo Vojtcha Nejedlého „Lenkou" r. 1795.

Ale obrácen. U Biirgera vstal Vilém z mrtvých, u V. Nejedlého Lenka.

Nemla v hrob pokoje a šla o plnoci navštívit svého Milína. Svto-
známý motiv pímo vyžaduje, abychom sob pipomenuli první jeho

„zpracování" v písemnictví eském. Zní takto:

O pl noci Lenka vstala,

dív než kohout zazpíval,

z tmavého se hrobu brala

tam, kde Milin peliv val.

Jako rubáš mla tváe.
tlo jak led studené;
oi jasné prv co záe
ny^í jak sklo zkalené.

Jindy jako rže kvetla,

jako jasná dennice;
Krásná byla tvá i svtlá
roztomilé holeice.

Dobrá jako holubinka
milovala nevinn
ze sta hoch ctná dívinka
ze sta svého jedin.

Zrádného že milovala
láskou práv srdenou,
život krásný dokonala
skrze zradu nevdnou.

..Spíš, mj milý, v spokojnosti ?"

Smutn k nmu mluvila,

„milujíc t s upímností
Lenka se ti zjevila.

"

„Pro se lekáš? pro, mj milý?
Což bys milé ml se bát?
Z lásky k tob v noní chvíli

musila jsem z hrobu vstát."

„Z lásky bych ti odpustila.

žes mne vinný nevinnou,
když jsem sliby vyplnila.

zavrhl zrádn pro jinou."

„Cos mé chválil oi erné
jako ohe jiskící?
Srdce upímné a vrné
srdce pro t hoící?"

„Nepísahala, že mé tváe
nad rže jsou krásnjší?
Tílko jasn jako záe
na<l labut blejší?"

Velmi krotký odvar Biirgerovy Lenory ! A v porovnání se sklad-

bami Hnvkovského patrn mírnjší spsob mluvy. Povídání ovsem
také velmi mnoho a poesie velmi málo. — Co do básnické plodnosti

v obora lyricko-epickém vyniká V. Nejedlý nad Hnvkovského znan.
Až do roku 1816 složil dlouhou adu balad a romancí. A liboval

sob také v líení duchovních a tlesných útrap, v obrazích hrzy a

zoufalosti, pece dotýkal se i jemných a tklivých stránek lidského

srdce. Opval pomry milostné, rodinné a spoleenské. Nejradji
5*

„Krása má jak asa zvadla,

tváe nejsou ervené;
sila, mladost již jest schadlá,
erné oi zkalené."

„ervové jsou moji hosti,

rubáš roucho svadebné

;

rakev místo veselosti,

vytí sov — hry hudebné."

„Vzhru, Milíne, vsta vzhru!
Pro te trváš ve spaní?

Vzhru, milý! z lžka vzhru!
Kohout, slyš! m zahání."

„Již již vtík ranní vje,
již m volá k hrobu hlas:

mj se dobe, má nadje.
od tebe již musím zas."

„Tam, kde zvadlá roste tráva.

v tmavém hrob zprahlý kvt.
tam tvých slzí oekává,
abys o n péi ved."

Milín rychle ze sna skoil.

jako by byl omámen;
vlasy trhal, oma toil,

hlavou tloukl si o kámen.

Plakal, kvílil, k hrobu bžel,
jako stna všecken zbledl,

na hrob jak mrtvý ležel,

íHce lom náek vedl.

Jako voda bouíc huí
pes písek a kamení;
jako vichr strašn fuí
skrze strom a stavení:

tak v nm láska, zouanlivost,

strach a zrada bouila,
hroby, kíže a straší i Míst

mysl jest bludná tvoila.

„Lenko milá ! Lenko zlatá !

.lak jsem mohl jít od tebe?
Odpus, duše, odpus, svatá."

ekl — a v tom byl bez sebe.
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zhotovoval kousky, které se hodí vedle sebe na stnu : milenka hledá

milého ; miláek hledá milou ; — panna zradí mládence ; mládenec

zradí pannu; — nemilosrdný otec, dobrá matka; vdný syn, nevdná
dcera atd. ; také poustevník jest u nho oblíbenou figurou baladní.

V literatue neudržela se ovšem ani jediná lyricko-epická skladba

V. Nejedlého; schází jim všem vyšší duchovní život, básnická síla,

pravý umlecký tvar; jsou nanejvýše píjemné povídání a vtšinou

rozpádají pouhou situaci, nikoliv dj. Ani do lidu nevnikly, neuchva-

cujíce jeho pozornosti obrazy tak dsnými a mluvou tak drsnou,

sukovitou jako „zpvy" Hnvkovského.

Pomrn ješt nejdelší život ze všech výpravných básní V. Ne-

jedlého má v obecné pamti ^Vdný syn" (z roku 1797). eský
lid posud ji zpívá. Jest to skuten nejzdailejší toho druhu skladba

doteného spisovatele, protož jí zde dopejmež místa.

Zbislav místo radování
v máji vku rozkošného
strávil život v zpomínání
na bh boje posvátného,
touže zvdt ve dne v noci:

jak se vede otci?

Plodné kraje rozvinuly

mladé krásy v nádhernosti,

sliné panny pokynuly
na mládence v nevinnosti,

syn se smyslm šálit nedal,

v snách i otce hledal.

Bože! co se s milým dje?
Snad ho Turek na smrt moí

!

Práv potok slzí leje

a si hrzy marné tvoí,
starce v prosted zpurných lidí

na hranici vidí.

Každou sbírá kapku síly,

srdce láskou rozpaluje,

aby došel k svému cíli,

obtížnosti odstrauje

;

z vlasti kvapí — ekou brodí,

pustinami chodí.

Slyší, k Egyptu se blíže,

otec ctný že v poutech sedí,

hrzy s nho padá tíže,

jasným okem k nebi hledí,

jak pták k sultánovi letí,

za otce se svtí.

Sultán pate s podivením
na mládence laskavého:
„Pro bys," mluví, „s odvážením
hájil starce nelidského.

který lid i zem hubil

a se vraždou chlubil ?

Ty co rže nedotklivá
kveteš v vku nevinnosti,

tob panna milostivá

v blesku vnadné spanilosti,

v kráse lahodného máje
v svt kouzlí ráje.

Snad bys z bytu vyražení

pro stín letl do žaláe?
matku uvrhl do soužení,

milence své zkalil tváe?
starci život trpký sladil,

vlast a sebe zradil?

Rozvaž, než bys kroil dále,

že tvá cesta k bíd cílí;

lid se mstou a vztekem stále

k nové ukrutnosti sílí,

svého zisku zanedbává,
muk jen vyhledává."

„„Bych i z lna veselosti

upadl v moe bdování,
pro t, ote, kyselosti

všecky volím bez zdráhání,

zímli na svobod tebe,

v smrti dojdu nebe.""

„Svodný blesk t synu slepí,

láska krásné plete vnce,
ach! až pravda bludy ztepi
vylije jed na mládence,
omámený s hrzou strneš,

lítost na se shrneš."

„„Zakus mocný panovníku!
strachli lásku k otci zlomí?
Rozkaž svému služebníku

a mne erva krulty sehroiní,

nebo na šeredné káe
veze do žaláe!""

„Darmo hrdý duch se staví

tvá i smlost jasní elo;
o, t hrza smysl zbaví,

hrdost zkrotí, zmrtví tlo,

drábli se síla zrojí,

strašné muky spojí!
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Na hranici otce tvého
vloží kati nelítostní;

krev i píti budou z nho,
srdce ukrutníci zlostní,

díve starce neusnuti,

až jej na prach zdrtí.
u

....Pokyn, nech mne na smrt vedou,
smysli muky neslýchané!
zplésám, jestli tváí bledou
na trápení zhlídneš, pane!
Jaká rozkoš voln míti,
otci kruhy stíti.""

„Ach! kam nerozum t žene,

bojovníku roztomilý!
nmíšli v mysli roznícené.

že jsem tyran zhovadilýV
i já ctitel pravé ctnosti

hovím nevinnosti.

Zanech starce, bu mým. synem,
panuj na ourodné zemi

;

pracuj, a my v štstí splynem
tebou nad národy všemi

;

i lid vdný strážce slaví,

„nám byl bohem," praví."

„„Láska, pane, tvá a sláva

mého srdce neošálí,

užij, jak chceš, svého práva,
nech m tepí nebo pálí,

povol z lásky k synu svému,
ote! otci mému!""

..Sta se." T hned ukovali
kati syna kvetoucího,
na svobodu starce dali

jak stín vkem hynoucího,
hranici i postavili,

blzy vypravili.

Lid se sbíhal z každé stran)',

aby patil na popravu,
slzy vycedily panny,

ctnostný hrzou zakryl hlavu,
.

staec plesal vej skající,

že me nevící.

Zbislav na hranici stojí

jako andl bez ouzkosti,

siví pochopové strojí

trpkou smrt mu v ochotnosti,

kísí ohe, vkol kulu
zakládají smlu.

V kráse panstva nádherného
jak buh sultán lidem jede,

na levici starce mdlého,
na pravici dceru vede,

která v nevinnosti svaté

mužm hlavy mate.

Kyne; hned zpv rozhlašuje

svtu slavnost nevídanou.

z prosted krásy vystupuje

šastný otec s istou pannou,
vnec pocty synu nese,

radostí se tese.

Sultán káže; panna vncem
pocty korunuje syna.

lid se tší oslavencem,
jenžto k srdci otce vina

mluví: „božs vyvolenec,

tob sluší vnec!"

Sultán pannu nejkrásnjší
veda praví s horlivosti:

„Pijmi klenot nejvzácnjší.

koráno všech krásných ctností;

užij kvtu vku svého
v lásce lidu ctného.

Plesej s otcem! bu mým synem,
panuj na ourodné zemi,

pracuj, a my v štstí splynem
tebou nad národy všemi,

a ctnost v nové kráse mládne,
láska denn sladne!" —

Od Vyšehradského sloupu ano i od Vnislava a Bly Šebestiána

Ilnvkovského znamená Vdný syn Vojtcha Nejedlého už patrný

pokrok aspo tím smrem, že jest prost všelikých triviálností v mluv.
Umleckou skladbou ovšem není.

K výtvarm takovým bylo potebí pedevším skuteného vzdlání

cstlietického, vyššího názoru o podstat, prostedcích a úelu poesie

vbec a o povaze výpravného básnictví zvlášt. Tch vlastností neml
a po celý život nenabyl ani Puchmayer ani Iínvkovský ani bratí

Nejedlí. Ty skvlé dary ducha pinesl do literatury eské teprv Josef
Jungmann, jenž roku 1806 také ukázal, jak vypadá skutená hjrwlio-

i'pická báse eská, i pvodní i peložená. (Pokraováni).
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Rozhledy literární.

Pehled djepisné innosti eské v letech 1872—1876.

Sepsal

dr. Josef Kalousek.

Utkvla mn v mysli schze historického spolku v Praze, kteráž

byla držána v Museu dne 4. dubna 1876. Archivá zemský p. pro.

dr. Gindely pedítal své vypravování o bitv Blohorské, tištné potom

v Musejníku. Schze byla nad obyej etn navštívena Pítomen byl

také první a jediný estný len historického spolku, p. historiograf

Palacký ; nepamatuji se, že bych jej byl kdy ped tím ve schzi této

jednoty vidl. Mimovoln naskýtalo se mi porovnání, že — jakkoli

duševní život národa eského trpí dosud velikými nedostatky — aspo
ve vd o vlastní své minulosti stojíme nyní nesrovnale lépe nežli

tehdáž, když pítomný zde ctihodný patriarcha djepisectví eského
byl pi poátcích své práce. Tehdáž, ped 50 lety, byl Palacký samo-

jediný pedstavitel národního djepisectví, na jeho bedrách lplo celé

bím djezpytu domácího
;
první žáky dostal ped 40 lety, K. J. Erbena

a V. V. Tomka. Dnes Palacký v etném kruhu historik naslouchá

poutavým slovm jiného proslulého djepisce eského, jest zde i teti

a tvrtý muž, který na poli djepisu eského proslavil jméno své spisy

ceny nehynoucí, jsou tu i jiní, kteí spolu s mnohými odtud vzdálenými

úspšn pracují na témž poli .. . Palacký (myslím si) není již samojediný.

K rozjímání .tomuto pidružilo se brzy jiné. Po pednášce ekl
mi soukrom p. prof. Gindely, že ve tení svém zúraysla pominul jednu

ástku, o tom totiž, kterak vítzná soldateska po bitv ukrutn ádila

v Praze ; doložil, že uinil tak z obavy, že by toto líení hrozných

útrap pedk našich p. Palackého pílišn dojalo. Obavu tu shledal

jsem býti dvodnou, vda, že nechtlli kdo starého pána (tak uvykli

jsme o Palackém mluviti) roziliti a rozhoiti, nesml s ním mluviti

o bitv Blohorské. Palacký netoliko sám bojišt Blohorského na vlastní

oi nikdy nevidl a vidti nechtl, nýbrž bylo mu i nesnesitelné slyšeti,

že nkdo z vlastenc na to klaté místo vkroil. To zvdl jsem asi

ped desíti lety. Tenkrát vyšel jsem sob po prvé za Hvzdu shlédnout

kostel Panny Marie Vítzné, vystavený okolo r. 1700 na bojišti Blo-
horském. Vrátiv se odtamtud, vyprávl jsem spanilomyslné dcei a

starostlivé opatrovnici Palackého, kterak odporný ano hnusný pocit

jsem si z té vycházky pinesl; bolestná jest echovi zpomínka na

rok 1620, ale snad ješt trapnjší a urážlivjší jest pomyšlení na ná-

sledovavší potom zblblost pedk našich, kteí porážku otc svých

oslavovali jako vítzství ; ošklivá jest i sama stavba tohoto bezpí-

kladného pomníku ; kostel i ambit, vše jest malé jako pro pídimužíky,

titrné a ve vkusu co nejzvrhlejším, a k tomu v ambite tyiapadesát
Panenek Marií ze všech stran Evropy sem sebraných, každá jiného

druhu a v jiném mundúru . . . Paní Kiegrová mne dtkliv varovala,

a ani slovem nezmiuji se otci, že jsem tam byl, sic že by se na mne
náramn rozhnval, neb že má toho zkušenost ze starší takové pí-
hody ... Za plstoletí od píchodu Palackého do Prahy rozmnožil
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se poet národovou, pibylo nám i vlastenských djepisc; avšak taková

vroucnost citu, taková pímá shoda mezi myšlením a mezi eí i skutkem,

taková bezprostední spojitost historického poznání a praktického konání,

a následovn tak dsažný vliv na pokolení pítomné i budoucí, jak

jsme to vidli u Palackého, nenajde se u žádného druhého historika

našeho. Palacký jest jediný !

Palackému a jeho djepiseckému dílu vnovala Osvta (1876,

I. 401) velé ádky. Úkolem mým není zde oceovati význam Palackého

v djepisné literatue naší, nýbrž poskytnouti struný pehled dje-
pisecké innosti za posledních let, který by jako pokraování družil

se k úvahám podaným p. Ferd. Schulzem do Osvty r. 1871 (str. 672).

Obmezím se pi tom na spisy domácích historik, které mohou se

pokládati za nový pírstek vdecko-historické literatury. Pominu tedy

všeliká pepracování starších djezpytných výsledk, psaná budsi pro

školu nebo pro lid
;

pominu též vdecké spisy sepsané od cizinc

o djinách eských, i také knihy eské jednající o djinách mimoeských.
Palacký v tomto ptiletí, a nejednou bylo mu stžovati sob

na úbytek sil, byl ješt vždy nejproduktivnjším pracovníkem a vždy

ilým náelníkem ruchu djepiseckého v naší vlasti. V letech 1871 a

1872 vydal nové pepracování djin husitských ili tetího dílu Djin
eských; vyšlo ve tech svazcícb, a liší se od prvního dvousvazkového

vydání netoliko rozdlením a uspoádáním, ale na mnohých místech

i látkou. Pi první své stavb historie husitské okolo r. 1850 ml
Palacký velkou práci s odstraováním neužiteného rumu, starých omyl
a smyšlenek, které do té doby pecházely z jedné kroniky do druhé.

Velká ást tchto historických nepravd odpadla již pi pouhém chro-

nologickém sestavení skutených dj, a proto Palacký pi prvním

vydání Djin husitských pihlížel hlavn ke cbronologickému poádku,
aby stálo vedle sebe to, co souasn nebo po sob se dalo. Když
starý rum byl jednou odklizen, mohl Palacký pi druhém vydání stavti

svobodnji dle nejlepšího plánu svého, klada k sob a spojuje vespolek

vci povahou k sob náležité, tak aby jmenovit hádky náboženské ze

strany jedné, a píbhy válené ze strany druhé byly vypisovány jedny

oddlen ode druhých a neproplétaly se mezi sebou píliš na újmu

jasnosti výkladu. Tak hledl Palacký sám na tento formový rozdíl

;

co se pak týe látkového rozdílu, jest druhé vydání na etných místech

doplnno z pramen novji nalezených ; v tom ohledu liboval sob
slavný historiograf, že akoli od asu prvního vydání leccos nového

dovdl se o djinách husitských, pece nepoteboval nic dležitého

bráti zpt, co byl již díve vyslovil.

Na historii husitské záleželo Palackému nejvíce; její zpytování

pivedlo ho prvotn do Prahy, na její slávu zpomínal i ve své ei
poslední, takoka nadhrobné, dne 23. dubna 1876. Proto pospíchal

podati echm djiny husitské tak sepsané, jak nejlépe je sepsati

uml a mohl
;

proto také radji odložil eské zpracování druhého
dílu Djin eských. Díl tento, obsahující asy od r. 1253 do 1403,

vydal potom ve dvou svazcích r. 1875 a 1876; jím ukoneno jest

tn nejslavnjší dílo Palackého a historické literatury eské vbec.
Vyjma dobu bezkráloví vletech 1278— 1283, kterou za píinou nového
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dležitého pramene musel ásten pepracovati, neliší se toto eské
vydání hrub od starého nmeckého. Ovšem uznával Palacký, že

následkem bádání jiných djezpytc, jichž výsledky vydány byly na

svtlo bhem ticíti let. slušelo by se v jeho druhém díle tu a tam

nco zmniti nebo doplniti, a krom toho byl by rád podal plnjší

obraz vnitních pomr ped válkou husitskou; ale pi ubývajících

silách svých musel chtj nechtj toho úmyslu nejvtším dílem se vzdáti.

Mniti nco v Palackého Djinách jest v skutku vc nesnadná, práv
proto, že jest to spis tak klasický; tu jest vše promyšleno, každá

partie, každá vta, každé slovo, vše souvisí organicky vespolek, jedno

jest podmínno druhým, jak zmní se jedno, musí následkem toho

zmniti se i druhé a tetí. Té práce zekl se Palacký, a nerad.

Dokonávaje dílo své jinak, než si pál, íkával: „Aspo tím se tším,

že eši nebudou míti ode mne mén než Nmci."
Krom dokonení Djin podnikl Palacký v tchto letech i vydání

jiných spis. Radhost, vyšlý ve tech svazcích, jest sbírka drobných

spis z nejvtšího dílu již díve tištných, spadajících do oboru historie,

literatury i politiky. V knize Gedenlcbi'citter uveejnil Palacký zajímavé

písemnosti k historii svého vku, zvlášt národního a literárního vývoje

v echách. Tyto dv publikace spolu se spisem Zur bohmischen

Geschichtschreibung (o nmž jednáno v Osvt 1871, 67), poskytují

mnoho dat k životopisu Palackého; ješt hojnjší materiál ke svému

životopisu zstavil slavný nebožtík ve své rukopisné pozstalosti : denník

z mladých let, kratinké avšak každodenní záznamy z let pozdjších,

korrespondenci pehojnou a vzorn urovnanou a j. v. Kdo napíše podle

tchto všech materiálií obšírný životopis, dstojný muže tak velikého?

Pan dr. Fr. L. Rieger snad propjí své obratné péro k tomuto úelu

;

pátelé pimlouvají se za to, a kdož by mohl páti sob jinak? Jako

Agricola v Tacitovi, tak i Palacký má nejpovolanjšího životopisce v zeti

a mluvím svém, dr. Riegrovi. O vylíení vdecké innosti Palackého

postará se kr. . spolenost nauk, kteráž dle stanov svých k tomu

i zavázána jest; úkol ten vzal tuším již na se pedseda její, byv.

ministr p. J. Jireek.

Po této malé odchylce vrame se zase k literární innosti Pa-

lackého za posledních let. Jako hned od poátku inil, tak ani na

sklonku života neustal náš první historiograf pipravovati cestu svým

nástupcm vydáváním pramenv od nho s velikou pílí shledaných, ve

kterých by jiní zpytatelé pohodln bádati mohli. Roku 1872 vydal

šestý a poslední svazek Archivu eského, v nmž otištno jest nkolik

set list soukromých i listin právních a veejných esky psaných, po-

cházejících nejvíce z doby Jagellonc v echách (1471— 1526). Brzy

potom vyšly dva svazky nmecky a latinsky psaných list a listin

z doby války husitské, pod názvem: Urkundlichc Beitráge z/ir (ic-

schichte des IlussitenJcrieges in den Jahren 1410—143tí. Sbírka

tato mla by pro badatele dvakrát i tikrát vtší cenu, kdy by opatena
byla abecedním rejstíkem; od Palackého samého nemohl sice nikdo

rozumn žádati, aby svj sesláblý zrak a drahý as vnoval této piplavé

práci, ale dobe mohla býti svena historikovi mladšímu, jakž se stalo

pi Archive eském a jinde.



kledy literami, 73

Palacký byl také pímou píinou, že i od jiných vydávají se

prameny historie eské. K jeho žádosti ped lety K. J. Erben vydal

svazek Regest, jdoucí až do r. 1253, a z téhož popudu uvázal se

pozdji p. dr. J. Emler v pokraování této publikace. Regesta Erbe-

nova a Emlerova liší se valn od regest jinde tak eených a ob-

vyklých, nepinášejí* toliko struný obsah listiny vyjádený nkolika

slovy vydavatelovými, nýbrž podávají celou podstatnou ást pvodního

textu listiny, s vynecháním toliko formul a 1'rásí, na kterých nezáleží

mnoho ; takováto regesta zastanou skoro ve všem službu celých listin,

jejichž neskráeeného vydání v plném diplomatái sotva se brzo dokáme.

Druhý díl Regest, vydávaný péí Emlcrovou, obsahuje léta 1253 až

1310, a byl zhruba dotištn již na poátku r. 1875; dokonení jeho

závreným sešitem, jenž bude obsahovati pracný rejstík, opozdilo se

následkem jiných prací vydavatelových; dílo rejstíku pokroilo tak

dalece a pracuje se o nm nyní nepetržit, že za nkolik msíc
dostane se bohdá do našich rukou. Nech laskavý tená nediví se této

délce asu; rejstík pi publikaci listin pedstavuje dobrou polovici ceny

a užitenosti její, a stojí také, máti býti dobrý, pimen velkou práci.

nákladem nadání Palackého, kteréž vzniklo z národního daru

podaného Palackému k jeho 70. narozeninám, vycházejí Prameny djin

eských, které obsahovati budou staré životopisy svatých a jiných osob'

historických, kroniky domácí a výtahy z kronik cizích, vše asi do r.

1500. Takový program ustanovil této publikaci Palacký sám, jenž

mimo to chtl, aby každý spis jinojazyný v ní uveejnný opaten

byl eským pekladem. Podle toho spsobu vyšel díl první, obsáhající

legendy, a práv nyní dokonen jest díl druhý, v nmž jest Kosmas
se svými pokraovateli, pak kroniky Vincentiova, Gerlachova a nkteré

menší z 12. a 13. století. Každý pramen zde tištný má svého upra-

vitele aneb redaktora, jenž opravuje text dle nejlepších rukopis, po-

znamenává rznotení a piiuje úvod, peklad a vysvtlivky. Nejvtší

práce pi tom spadla zase na archiváe msta Prahy p. dra. Emlera,

jenž jest obecným redaktorem celku. Vrchní ízení ml Palacký, nyní

pak po jeho odchodu uiní se nové zaízení, nejspíš takové, aby jmní
nadání Palackého spravoval Svatobor, a vydávání Pramen aby ídil

historický spolek. Historikm, kteí ekají na tyto prameny, prosplo

by, kdy by pestalo pekládání jich do eštiny, nebo pak mohl by p-
vodní text rychleji se tisknouti. Palacký byl tuším na omylu, maje za

to, že prameny historické v pekladu hodí se ke tení také obecnému
tenái nchistorikovi ; takových tená mezi neuenými bude asi málo,

Kteí by nepestali na záživných pokrmích, jež jim vkusn pipravili

Palacký, Tomek, (iindely a jiní vzdlavatelé djepisu, a kteí by chtli

valn okoušet také surové látky pramenu samých: pro historika pak,

jenž tch pramen potebuje, jest peklad vtším dílem neužitený.

NCho k rádnému a spolehlivému pekladu pramene z latiny do eštiny

nepostaí pouhá známost jazyka latinského a eského, nýbrž jest

k tomu poteba více, totiž všeho toho, co se najde jen u historika,

který je znamenitou autoritou v té historické dob, do které pramen

dáleží. Dobe jest, že pro. Tomek peložil Kosmu, jeho peklad jest

zárove výkladem té vzácné kroniky. Kdo by dobe peložil Libušin
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Šumí, vysvtlil by zárove všechny jeho záhady, z nich/, mnohé dosud

jsou nerozluštny. Takovou práci vykonal prof. Tomek pi Kosmovi;

Kdy by však byl nkdo ped •'»<) lety Kosmu pekládal, peklad jeho

by] by nyní — po Tomkovi' ;i Jirekov bádáni v nejstarších djinách

eských uznán za chybný. Kd> by všichni pekladatelé tak výten
znali iu onu dobu, jako Tomek zná dobu Kosmovu, peklady jejich

posloužily by i historikm; ale pi pramenech mén nesnadných ku

porozumni, nežli jest Kosmas, bylo bj zase škoda táli vzácné práce

mi. pekládáni. Pekladatelé zúastnni pi vydávání Pramen sami od

prvopoátku uznávají, že vyjma Kosmu a nkteré nejstarší prameny ji/

vydané, bude lépe, když se upustí od pekládáni.

Teti díl Pramen poal se již tisknouti, a bude obsahovati kro-

niku Dalimilovu v slanin textu pvodním ;t v starém pekladu n
meckém, též rýmovaném, Tu teprv Dalimil nabude své pravé ceny pro

historiky o jazykozpytce eské; nebo dosavadní jeho vydání nepodá-

vají jeho textu vrn ani cele, a, Elankovo mezi nimi jest nejlibovolnji

sformováno a sestaveno. Úpravu nynjšího vydání opatuje býv. mi-

nistr Jireek, jenž ku práci té pinesl nesrovnale lepši znalost nežli

pedešli tri vydavatelé, a opatil si také starší a lepší rukopisy, nežli

hýli jim mi snadé. Šastnou náhodou objeven byl nedávno v Anglii

\ Cambridge pepis Dalimila, který mezi všemi jest nejstarší, proež
položen jest pi nynjším vydání za základ.

Následkem pilného starání Palackého vydávají se též na BVtlo

PoMstatky desk gemských r. 1541 'pohoelých. Náklad té veled-

ležité publikace vzal na Bebe s ídkou a vzornou štdrostí pan .). .1.

hrab Clam z Martinic, a ve sbíráni a redakci uvázal se zase p. dr.

Eniler. Celé dílo rozpoteno jest na, pt díl, naež má následovati

obecný rejstík. Teti sešit druhého dílu vyšel tuším více než ped
i okem, il leprv v leehlo ilueeli \vda\a se /^ise sešit uo\ý. Vydavatel jest

patrn mnohými pracemi petížen, tak že nemže ke všemu staiti tak

rychle, jak bychom si páli a, on zajisté s námi.

Delši zastávka, kterou utrply tí veliké Emlerovy publikace

práv zmínné, Bpsobena byla hlavn tím, že vydáváte] pracoval mezi

tím o "Rukovti chronologie kesanské ili o kalendái na léta 800 až

.'000 po Kr. ; kdokoliv zahwa se njakým bádáním \ historii, tomu

pijde pomocný tento spis velice vhod. Krom toho vydal p. dr. Kmler

r. i s 7 r» sešit Knih konfirmaních, a další sešit, týchž knih práv se

tiskne; nedávno pak konené vytištn byl peci l\inlero\ou rejstík

berniný kraje Plzeského i asu krále Vacslava IV., jenž poskytuje

\ mnohém ohledu vzácný materiál, svého druhu z toho asu jediný.

Mluv o patriarchovi novovké historiografie eské, dostal jsem

se volkj nevolkj k jednomu z mladších pracovník na tom poli, po-

nvadž tento souvisí s oním jako úinek s pninoii. Pro Palackého

bylo by tO bývalo Štstí neocenitelné, kd\ by naopak Kmler, místo co

následuje po ném, hvl pedcházel ped nim; l>ejin\ h\ l\ 1>_\ pak nc-

pochybn pokroily daleko /.a rok 1526, jak Palacký \ prvních letech

svého historiografství zamýšlel; takto však musel s sebou vzíti do

hrobu i páni, které ješt ped málo lety choval, abj pepracoval

ttarši c,istk\ Djin svých a dodal k celému dílu svazek doplovací,
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jenž ml jednati o vdlanosti eské. Nynjší vydání Djin, které vy-

chází ii Tempského, jest, jak se rozumí samo sebou, pouhá reprodukce

vydáni pedešlého *) ; nebo opravovati dílo Palackého o vcech pod-

statných, k tomu není nikdo oprávnn; a dv nebo ti poznámky pod

ranní (na které neklen tenái ukazují), kde Palacky psal, že jisté

spisy ješt vydány nejsou, a ony od té doby již vyšly, — to jsou

iiialieJiernosti, které nestojí za to, aby k vidi nim odstupovalo se od

te zásady, ze nové vydaní jest vrný (disk pedešlého.

Emlerova innost záleží, jak již z výtu spisíiv .jest patrno,

a vyhledávání, uspoádání a vydáváni pramen; k vlastnímu zpracování

nkteré historické partie se nedostal. Dlati z této okolnosti výitku,

k I ii, pokud mne jest, vdomo, není náeliyleii nikdo, než p. i\v.

Kmler sám, a to ješt bez píiny, .leštit' tato innost pro djepisectvi

pedležitá, velezáslužná, a, pojišuje pvodci svému jméno nesmrtelné.

Výkladj a zpracovaní mohou se pežiti a, seslárnoiil i, prameny dobe
vydané nesestárnou nikdy a vkovn ponesou ovoce.

Pan profesor Tomek pokroil v Djepisu msta Prahy k vj

dání svazku tetího. Sahaje k poátkm války husitské, jest tento

díl vnován hlavn pvodu a, poátenému prchodu hnutí reformátor-

Bkého \ cechách; pomrj a dje tytu vyliuji se v nm z pramen
pfed tím nii' nebo mulo použitých, a tak podrobné a zevrubné, že tato

ást l>e|e|iisn Pražského stala se podstatným obohacením historie zem
eské a. vážným píspvkem k historii stedovké vbec. Co díve

Vdli jsme o zkaženosti v církvi, proti níz Hus povstal, byly vtším

dílem všeobecné náky jeho a jinýcli souasných mravoka rcu, které

Blálo kdy byly doloženy zvláštními pípady, lak že by lo nejisté,

mohouli ty žaloby vzíti se za pravdivé do slova,. P. Tomek však naši I

desateronásobné potvrzeni toho všeho ve spisech samých úadu du-

chovních, a, mul to z týchž úedních akt vyšly na, jevo ješt horši

neplechy, než jaké kdy Hus vytýkal zvrble ástce duchovenstva. Ne

esti ty jsou úžasné, ale ješt úžasnjší jest beztrestnost, které po

žívaly v praxi proti zákonm církevním. I're Husova po takovémto

odhalení jeho protivníku stojí nyní podstatné jinak, nežli stala drive,

pokud heží o pohnutky a, Úely jeho ; fcU jiz bezpené iiiiižeine vynesli

úsudek, že Hus nechtl radiiv církve katolické rušiti aneb mnili, nýbrž

o to usiloval, aby Zákon] církevní skutené se provádly : on nechtl

Založiti novou víru nebo církev, nýbrž úelem jeho bylo jen to, aby

církev katolická byla v praxi taká, jakou v theorii sama býti se pravila.

Odpor, na njž pi lom narazil ze strany té, která musela, se báti sku

teného provádni zákon církevních, uinil znho pak ovšem také nco
jiného, i dal mu odchýlili se v nékterých kuších od uení katolického.

Otázkou posledn dotenou zabývá se spis nadepsaný Ueni M,
Jana Husi, jejž vydal nákladem ddictví sv. Prokopa p. dr.A. Lenz,

profesor bohosloví \ Budjovicích. <> vrouce Husov psali dosud skoro

jen bohoslovci protestantští, klen radí dlají z Husa, ludového prote-

K prvnímu dílu nynjšího vydáni jest mi autorovu podobiznu ve

fotografickém svtfotisku pipojen i Nástin životopisu FV, Palackého
/, péra p. dr, Kalouska; pi v, -i své strunosti jest tato pelivá, jasná
i pehledná práce nejlepší brazem, jejž posavad o život a inností
Palackého máme v eské literatue. Pozn. redakce.
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stanta ; z katolické strany odbývala se ta vc obyejné hezky zkrátka

v tom smru, že ím ernji namaluje se Hus, tím blejší bude vc
katolická. Spis Lenzv jest z této strany první opravdový pokus, aby

vyšetilo se, pokud uení Husovo shodovalo se s církví katolickou

a pokud nic. Prof. Lenz poíná si pi tom šlechetnji, nežli niemní
svdkové, kteí proti Husovi kiv svdili ; on jest k nmu spravedli-

vjší nežli náruživí soudcové jeho, kterým byl vítán každý prolhaný

svdek proti Husovi, a kteí nepipustili ani jednoho vývodního svdka
v jeho prospch

; p. Lenz rozeznává mezi tím, emu Hus skuten uil,

a mezi tím, co mu bylo kiv podkládáno, i umí na konec povznésti

se nad tehdejší zákony (podle kterýchž sic odsouzení Husovo pokládá

za spravedlivé), žele toho, „že s Husem, mužem jinak bezúhonným,

takto naloženo bylo." Celkem však chová se p. spisovatel asi jako

právní zástupce církve katolické ve pi proti Husovi; takový právní

pítel jedné strany v každém procesu má své náležité místo ; ale rovnž
tak jest žádoucno, aby vyvstal také obhájce Husv, a ten by v knize

Lenzov našel mnoho drobných i velkých vcí, které by mly uvedeny

býti na pravou míru. Jedna taková drobná vc jest ku p. na str. !).,

kde Husovi vytýká se upílišeuí, jehož dopustil se jen prof. Lenz sám.

Obhájce by také musel položiti vtši váhu jak na patrnou a asto

popíranou ústupnost Husovu, tak i na to, že nkteré osoby z protivné

stran) hlásaly tehdáž stejné nebo i vtší odchylky od uení katolického,

nežli Hus, a nic se jim za to nestalo. O nejhlavnjší vci ml by

potom soudce, vyslechna obojí stranu, vynésti spravedlivjší rozsudek

:

bylli Hus upálen pro kacíství aneboli proto, že pišel o pldruhého
sta let asnji s horlením proti nešvárám v církvi katolické, jež táž

církev potom — když ty nešvary od ní byly odcizily polovici západní

Evropy — snmem Tridentským skuten v sob vyplenila. —
Tomkova historie Prahy vychází pomalu, ponvadž spisovatel —

jako druhdy Palacký — musel sob materiál netoliko sbírati a poádali,

ale do nedávná i sám všechen opisovati, ást svého materiálu, která se vzta-

huje k místopisu Pražskému, vydal p. prof. Tomek tiskem podtitulem:

Základy starého místopisu Pražského. O každém dom Pražském,

který stál ped válkou husitskou, najdou se v tchto Základech po-

hromad všecky zprávy a zmínky, jež nacházejí se o nm v starých

knihách mstských a kdekoliv jinde; každý dm veejný i soukromý, každý

kostel, ano i oltáe v nich mají zde svou authentickou historii. Byla to

práce nad pomyšlení mozolovitá, ale za to zase nebude museti nikdy

nikdo pedlávat, co prof. Tomek jednou udlal. O místopis zem eské
v dob pedhusitské zjednal si prof. Tomek platnou zásluhu srovnáním

a vydáním všech Register desátk papežských, ve kterýchž vypoítávají

se všechny fary a jiná beneíicia v diecesi Pražské v dob pedhusitské.

Na pokraování Djin eského povstání profesora dra. A. Gin-

delyho ekáme již od r. 1869, kdy vyšel svazek první. Píinou toho

prtahu byla nebezpená choroba, kterou spisovatel pílišnou duševní

prací si spsobil, ze kteréž však konen zúplna se vyhojil. Nyní brzy

mají vyjíti dva svazky najednou, druhý a tetí; v tomto poslednjším

bude obsažena bitva Blohorská a její první následky. Vedle toho dbá

prof. Gindely o vydávání pramen historie eské z doby Habsburské

;
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ve vydávání sbírky Starých Pamtí, která vycházela u I. L. Kobera

a ve které vyšel Skála, Slavata a j., sice se ustalo, patrn z té pí-

iny, že došly peníze na to od nkolika šlechtic vnované; ani v Pa-

lackého Archivu eském nemíní p. Gindely pokraovati, ponvadž ro-

stoucí hojnost listin po roce 1526 zdá se mu býti pílišná. P. Gin-

dely hodlá z této spousty vybrati jen jeden a to nejdležitjší druh

listin, které totiž týkají se snm eských po roce 1526; ty bude vy-

dávati pode jménem Snmy. První svazek vyjde najednou asi o 80

arších; polovice jest ho již vytištna. Publikace tato bude vycházeti

nákladem zem, jakž o to p. Gindely, archivá zemský, postaral se

u výboru zemského. Mám za to, a také od jiných bývá tak mluveno,

že bychom astji mli chápati se tohoto prostedku, abychom pomohli

si k vydání dležitých spis, které jsou celé zemi ku poteb a ke

cti, ale které nenajdou soukromého nakladatele. Moravský výbor zemský

uinil v tom ohledu již velmi mnoho a pkného, pro by Cechy, zem
vtší, zstávaly v tom za Moravou? Že Palacký v posledních letech

neml chuti, obraceti se za tou píinou k výboru zemskému, to mlo
své zvláštní píiny, netoliko politické ale i osobní. Když r. 1853
Palacký tázal se výboru zemského, mželi pokraovati u vydávání Ar-

chivu eského nákladem zemským, dostal odpov, že se to odkládá

na neuritý as, a nedostal k tomu povolení než až r. 1861. V jednom

pípise z r. 1860 mluvil Wenzel Bohusch Ritter von Ottoschutz s Pa-

lackým — s mužem povsti evropské a slávy nesmrtelné — jako roz-

durdný kantor s neposlušným hochem ve škole . . .

V Morav p. archivá zemský V. Brandl pokrauje nákladem

výboru zemského ve vydávání Diplomatác poatého Bokem
;
poslední

sešity (škoda že nevydávají se vtší svazky jako druhdy, aby rejstík

se nerozptyloval) jsou z doby kralování Karla IV. U nás v echách
není na ten as ani pomyšlení na takové vydání celých listin, a tšíme
se toliko, že i moravský Diplomatá jest nám vhod. Též nákladem

zemským poal pan Brandl vydávati Knihy phonné a nálezy Brnnské
i Olomoucké z let 1374 až 1480; dosud vyšly dva svazky, všech má
býti jedenáct; bude to doplnk k starým deskám moravským již díve
nádhern vydaným. Co Moravané v tchto památkách mají celé, toho

v Cechách dr. Emler pracn shledává zbytky, a vydává je ne nákladem
zem, kteréž ony náležejí, ale štdrostí jednotlivce.

eských list Karla staršího ze Zerotína, jimž tento asopis
ped pti lety vzdal zaslouženou chválu, vyšel od té doby svazek tetí,

obsahující listy z roku 1612. Kdy as dostane se nám pokraování?
Kdož by nedychtil poznati Zerotína píšícího o boui okolo nešastného
roku 1620, kterouž on vždy odsuzoval, a pod jejímiž následky pece
on i s celou vlastí trpl! — Nežádejme však všeho najednou; jet p.

Brandl zamstnán nejednou, ale mnohými historickými prácemi, z nichž

každá jest ku prospchu vd. Takovouto záslužnou prací jest také

Glossarium, vyšlé nedávno, kteréž prospje každému, kdo má se vpra-

viti do tení a porozumní starých pramen djin eskomoravských.
Totéž platí o Knize Rožmberské, kterou p. Brandl opatil kritickým

úvodem, vysvtlivkami a ídossácm, a vydal v Praze nákladem jednoty

právnické; nové však mínní, pronesené v úvodu, že ten spis sepsán
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byl již v prvních letech kralování Pemysla II. a ne teprv za krále Jana,

nezdá se, že by docházelo obliby u jiných znalc ; dvody, jež p. vyda-

vatel na to vede, nejsou dosti nutkavé a nedrží váhu dvodm opaným.
Ve vydávání pramenv právní historie nejpilnjší jest p. dr. Her-

raenegild Jireek. Ke tem starším svazkm jeho Codex juris Bohe-
mia pidružilo se novji pkné vydání Všehrdova klasického spisu

O pravích zem eské, jež vyšlo nákladem Všehrda, spolku eských
právník. Témuž ilému spolku jsme povdni za vydání Koldínových

Práv mstských, jež obstaral bývalý ministr p. Josef Jireek. Bratr

jeho Hermenegild koná nyní, jak slyšeti, pípravy k rozsáhlé publikaci,

totiž k vydání všech nejstarších pramen práva slovanského vbec,
spolu s pekladem nmeckým. Takovýto svod zákonv staroslovanských

ponese zajisté hojné ovoce; jím bude položen pevný a pohodlný základ

ke všestrannému dokonání toho, co Palacký ped 40 roky poal po-

rovnáním starých zákonník jinoslovanských s ády staroeskými

:

k vyzkoumání obanského a spoleenského bytu slovanských národ na

úsvit a za jitra jejich historie. Pan dr. H. Jireek vykonal sice již sám
mnoho na tomto poli svým Slovanským právem v echách a jeho pokra-

ováním o Zízení zemském za Karla IV.; ale mnoho ješt uiniti zbývá;

mnohé ástky ústrojí obanského dávných pedk našich osvtlili nám
badatelé, ale tím nelibji snášíme tmu, která dosud zahaluje ástky jiné.

Z též píiny jsme nemálo dychtiví na nejbližší (osmý) svazek

Djin moravských dra. Bdy Budíka, jenž má jednati o vnitním stavu

Moravy za posledních Pemyslovic. Tyto pomry jsou v Morav dosud

mén prozkoumány nežli v echách, a historiograf moravský p. Budík

vyznamenává se takovou pilností a úplností ve shledávání všech sv-
télek a jiskiek k osvtlení minulosti moravské, že skuten mžeme
v této ástce jeho díla oekávati mnoho nového. Litovati jest, že eské
vydání jeho djin tak pomalu kráí ku pedu; jest teprv ve tetím

svazku, kdežto nmecké vydání dosplo již ke svazku sedmému, v nmž
vyplavování došlo do vyhynutí Pemyslovic.

Jeden nadjný badatel ve vnitním ústrojí státu eského byl nám
na ten as odat povoláním na universitu Záhebskou ; míním p. dra.

Hanla, jehož první spis O vlivu práva nmeckého v echách a v Mo-
rav vzbudil znané oekávání do další innosti spisovatelovy; dle

obsahu svého ml by se spíše jmenovati „o uvedení a prvním rozvoji

práva nmeckého v mstech po echách a Morav", nebo netýká se

nikterak vlivu, jejž mlo nmecké právo budsi mstské nebo manské
na domácí právo zemské v našich zemích.

Brahocenný materiál k historii práva v echách obsahují Pravidla,

písloví a povdni, vztahující sek správ veejné a obecní i k právu
obanskému a trestnímu, kteréž sebral zasloužilý a neúnavný náš zpy-

tatel a sbratel p. A. Rybika. Kniha tato jest tak prakticky uspoá-
dána, že snadno a rychle mže se v ní najíti ku kterékoli právní vci,

jaké názory aneb zásady o ní pedkové naši mívali. Jen to dle mého
zdání ponkud vadí pi studiu z této vzácné knihy, že nedovídáme se,

odkud které pravidlo jest vypsáno ; všude všechny prameny udati bylo

ovšem nemožno, ale bylo by také postailo, kdy by vážený p. spisovatel

byl se odhodlal poznamenati pramen nejstarší a teba i nejpozdjší.
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Znamenitého obohacení dostalo se naší literatue životopisnou a

knihopisnou Rukovti k historii literatury eskr p. Josefa Jireka. Ješt

víre však jsme dychtiví na vlastní historii literatury eské, která nyní po

ukonené této prprav z téhož výteného péra následovati má ; tím budou

djiny vzdlanosti národa eského aspo v jedné stránce vybudovány.

Vyslovil jsem slovo „djiny vzdlanosti", a to pivádí mi na mysl

historii krásoumy v echách. Kdo nám ji napíše? Tu zeje nejvtší

mezera v historické literatue naší. V Hebrových hradech, v Památkách

archeologických, v Mikovcových Starožitnostech a jinde máme popsané

a vyobrazené mnohé umlecké pedmty, ale mezi tmito popisy a hi-

storií umní výtvarného jest takový rozdíl, jako mezi hromadou kvádru

tesaných i netesaných a mezi hotovou nádhernou budovou. Ani po-

všechný plán k této budov není u .nás hotov, sotva víme, kolikero

pater musí obsahovati. Nekaždý staí k takové práci. Jest k ní po-

teba obecného vzdlání technického i historického, a již to dvoje

zídka najde se pohromad; nad to musí náš historik krásoumy znáti

výsledky tohoto studia ze všech zemí západní i jižní Evropy, nebo
toliko porovnáním s cizími umleckými památkami dojde k ádnému
úsudku o památkách domácích. Tmto požadavkm mže dostáti toliko

muž. který, neníli sám boháem, ml by z toho zamstnání obživu.

A' ('echách mezi pti miliony obyvatel jediný lovk, který z historie

niuní žije, jest pruský profesor na Pražské universit "YYoltmann. a ten

na míst zkoumání zdejších umleckých památek neostýchá se logi-

ckými kotrmelci dokazovati, že všechno umní v echách bylo n-
mecké : zrovna tak mohl by Italián nebo Francouz, kdy by tmto ná-

rodm bylo poteba pisvojovati si cizí majetek, tvrditi Nmcm, že

všechno umní v Nmcích bylo italiánské nebo francouzské. Kdo od-

poví znalecky k tomuto balamucení, vypotenému na slepou vášnivost

národní? Pan J. B. Muller v posledních letech pro chorobu umlkl.

Druhý a nejpovolanjší znatel umní eského i jinonárodního, p. archi-

tekt Baum, bývá bohužel píliš zanesen prácemi jiného povolání svého

;

avšak pi této píležitosti spoléháme na jeho lásku a obtovnost k umní
eskému, že drzý útok na minulost naši odrazí do náležitých mezí. —

V církevní historii, která jako historie práva, literatury a kráso-

umy vyplní nkdy jeden oddíl historie vzdlanosti, pracuje u nás p.

kanovník Frind s chvalitebnou pilností, ale s pílišným chvatem
;

jeho

Kirchengeschichte Bohmens pináší hojnost podrobností, a ne vždy

zcela spolehlivých, ale o velikých djích církevních najdeme lepšího

pouení u Palackého a Tomka. Vtší déjepiseckou spsobilost ale mén
potebného asu má p. prof. Borový ; vydáváním pramen (Akta kon-

sistoí, Libri Erectionum) pipravuje sob dobrý materiál, a jeho ži-

votopis arcibiskupa Antonína Brusa vzbudil milé oekávání, tak že

jest si páti, aby p. dr. Borový mohl všecky své síly soustediti vý-

hradn na vzdlání djin církve eské.
Dkladný historický spis jest p. prof. Tieftrunka Odpor stáni

eských j>roti Ferdinandovi I. r. 1547, v nmž po prvé jest do po-

drobná vylíena tato dležitá episoda djin eských z doby Habsburské.

Sloh pán Tieftrunkv jest vzor pesnosti a Yeleslavínovské klasinosti,

tytý/ až ponkud na újmu lehkosti, ve které si libuje náš vk. Dobou
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krále Ferdinanda I; zabývá se nyní mladý historik pan dr. Rezek. —
Pan editel Zoubek koná pilná studia o Komenském, i usiluje jeho

všechny latinské spisy peložiti a vydati po esku ; Komenský zasloužil

si tak svdomitého historika, a p. Zoubek odbuda tento úkol, vykoná

práci záslužnou ; a bychom rovnž tak rádi vidli, kdy by pokraoval
v poatých studiích o mstech.

Z monografií jednotlivých mst, jež vyšly v tchto letech, bez

odporu nejlepší jest áslavská od p. prof. Sedláka (jenž, mimochodem
eeno, koná rozsáhlá studia o hradech, od nichž mnoho lze oekávati).

Na druhém míst sluší uvésti Novou Páku od p. P. Berana; ostatní

práce toho druhu bývají jen kronikáské sestavení zevnjších píbh
toho onoho místa, avšak všechny jsou záslužné aspo tím, že vzbu-

zují u lidu všímavost k historickým vcem.
Velmi vhodné jest podniknutí pp. faráe Vlasáka a knihkupce Ur

banka, aby v Bibliothéce místních djepis vypsány byly historické pa-

mtnosti míst vždy jednoho nynjšího okresu pohromad. Pan A. N. Vlasák

jest v tomto oboru již dávno osvdený spisovatel, a z jeho péra pochází

skoro vše, co dosud v této sbírce vyšlo, totiž okresy Votický, Vlašimský,

Benešovský, Neveklovský a Sedlanský; okres Brandýsský popsal p. Prášek.

Mezi historickými spisy, jež Matice Lidu vydává, jsou nkteré,

jimžto, a se hodí ke tení všemu lidu, náleží místo i ve vd. To
platí o eské válce (1618— 1622) pp. setníkv Josefa Thille a Ferd.

enského, a o Percht » Rožmberka, eené Bílá Taní, od p. Fr. Dvor-

ského; prvjší spis jest pkná vojenská studie, které skuten jsme

potebovali; druhý pak historicky objasuje osobnost zajímavou a po-

vstnou, která dotud byla ve tmu zahalena ; obrazu p. Dvorským vy-

kreslenému vadí toliko asté kazatelské hoekování. V tendenci naprosto

pochyben jest zvnlého Koínka Albrecht Z ValdŠteina; dlati z toho

nmourského poberty národního hrdinu, jenž prý chtl obnoviti echm
svobodu náboženskou a politickou, to jest opak historické pravdy. —
Velkou praktickou dležitost pro zachraování starožitností bude míti

spisek, jejž p. dr. Seydler píše o starožitnostech eských pro Matici Lidu.

Památky archeologické a mistopisné, vydávané nákladem archeo-

logického sboru, tší se ilému úastenství pispvatel, i zachovávají

si také oblibu v kruhu svých tená. Tento kruh jest však již po

mnoho let malouký, ale rozšíil by se tuším znan, kdy by zaklada-

telov Matice eské mohli dostávati Památky na matinou knížku, tak

jako Musejník. Aby se tak stalo, k tomu budou uinny náležité kroky,

a povedouli k cíli, nastane ta zmna r. 1878 snovým dílem Památek.

Krom Památek, které jsou nyní roníkem, pinášejí djepisné

lánky také asopisy Musejník, asopis Matice Moravské (škoda, že

tak kulhá za asem!), Svtozor, Osvta a jiné. Dlužno uznati, že t-

mito prostedky udržuje se dosti ilý život na poli djepisectví domá-

cího. K tomu napomáhají rovnž uené spolky v Praze: král. eská
snolenost nauk se svými dležitými publikacemi, a historický spolek,

jenž nyní ídí výzkum archivv zem eské. V Táboe pp. prof. Kolá
a Sedláek tvoí sami takoka nový historický spolek, malý ale inný.

V klubu historickém pi universit Pražské cvií se budoucí pokolení

historik, nadje nových úspch v djeprav naší.
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Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Píše

Josef Procházka.

II.

-vr/tázka východní, práv nyní tak palivá, má za sebou velikou mi-

nulost, má dlouhé djiny; jef tak stará, jako panství turecké na

evropském východ. Tak mnohý stát, jenž pokoušel se o její roz-

ešení, vzal dávno za své, na p. republika polská a Benátská,

svtovláda papežská : východní otázka žije však posud, a nepodniknul

by vru práci nevdnou, kdo by chtl do podrobná vyložiti její vnitní

souvislost bhem posledních ty set let a nakresliti rzné tvánosti,

jakými se piodívala postupem asovým.
Od prvního okamžiku, co se Turci dotkli pdy evropské — bylo

to r. 1326 — a co dobyvše msta Gallipole zaali se r. 1356 na
západním boku úžiny Dardanelské stále usazovati na postrach císaství

eckému a státm jihoslovanským : zrodila se otázka východní, jejíž

rozum po všechny veky až podnes nebyl jiný než ten, že jest to veliká

ftesrovnalost, že jest to djepisná anomálie, aby plemeno mongolské
vládlo nad kavkazskym, Asie nad Evropou, islám nad kesanstvím —
a že krvavému sporu mezi tmito živly odpudivými nebude konce, dokud
nebude bud ráje kesanská od Turk nadobro vyhlazena anebo tu-

recké plemeno zahnáno do tch krajin asijských, z nichž se v první

polovici 14. vku do Evropy vyrojilo.

Ze by bylo možné smíení a pátelské narovnání obou živl, že

by zavedení njaké lžiústavy dle šablony západoevropské mohlo náhle

ukoniti boj pétistoletý a spojiti v ústrojný celek státní, co dle zákon
pírodních a kulturné djepisných navždy jest rozvedeno: toho domý-
šleti se mohou bud jen lidé, jim/ jsou djiny lovenstva knihou sedmi

G
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peemi uzavenou, anebo lidé, kteí puzeni bud mrzkým sobectvím bud
záští plemennou pejí sob, aby rozešení otázky východní do nekonena
bylo prodlouženo. Vzhledem k Pobalkání mla po všechny vky dívjší
a bude míti i budoucn smysl toliko alternativa: bud! Turek anebo

Slovan ! Až dosud byl na vrchu islám, aniž by se mu bylo po celou

tu dobu ptistoleté hrzovlády podailo, ráji vyhubiti anebo aspo
poturiti. Kdožkoliv pipomene sob zhovadilosti, jimiž proslavili se

moslemíni bhem roku minulého v nešastném Bulharsku a to ped tváí

celé Evropy, v devatenáctém vku, ten dovede si také uiniti pojem

o nesmírné síle životní tch muedník pobalkánských, kteí snáševše

pl tisíce let strašné útisky, zachovali pece podnes svou národnost

a s ídkou výjimkou i své náboženství, jsouce každou chvíli hotovi

dáti v šanc statky i životy a pokraujíce v odvkém boji se svým
vrahem, chtjí zjednati sob konen zase mezi národy evropskými

onoho postavení estného, jakým honosily se íše jihoslovanské ped
píchodem Turk.

K jakým koncm boj ten vésti musí, o tom nemže býti po-

chybnosti. Co se nyní na východ pipravuje, to jsou již jen poslední

lánky dlouhého etzu událostí krvavých, sahajících svým pvodem do

vku trnáctého. Djiny Turk evropských jsou djinami evropské hanby,

o které bychom ekli, že roste dle ady geometrické, kdy by se nám
porovnání to nezdálo býti píliš slabým a nepípadným. Kde jest ten

národek evropský, sebe nepatrnjší, jenž by nebyl pispl bhem n-
kolika století také aspo nkdy svou hivnou k dležitostem všeobecn
lidským, jenž by se nebyl práce kulturní nejen nikdy nezúastnil,

anobrž s opovržením a s blbou pánovitostí odmítal od sebe všecky ty

skvosty vdecké a umlecké, které bohem nadaný duch Ariovc
evropských v rzných dobách ze sebe zplodil?

Nám povdom jest toliko jeden národ, ne sice evropský, ale

v Evrop živoící — národ turecký. V té vci zstal islám vždy d-
sledným. Když slavný vojevdce Amru asi deset let po smrti Moha-
medov dobyl celého Egypta a mezi jinými i povstné knihovny Ale-

xandrijské se zmocnil, obrátil se k tehdejšímu chalifovi Omarovi
s otázkou, jak má naložiti s bibliothékou. Naež Omar lakonicky od-

vtil : „Bu obsahuje knihovna, co korán, aneb neobsahuje; obsahujeli,

jest zbytená, neobsahujeli, jest škodlivá : tudíž musí býti na všechen

spsob zniena." A plných šest msíc vytápny jsou veejné lázn
Alexandrijské palivem, nad které dosud nebylo drahocennjšího ve svt:
neocenitelnými rukopisy nejvtší bibliothéky starovké. Nepehledné
množství geniálních myšlenek a lopotné práce duševní pohbeno na

vky tímto prvním skutkem kulturním vyznava Mohamedových.

Ex ungue leonem

!

Tímto smrem vyvíjely se djiny islámu, kdežkoliv jen zapustil

koeny. Co jest v djinách tureckých „velkého", to neliší se leskem svým

hrub od slávy, jakou ozáena jest osobnost Džingischánova anebo

Tamrlanova v djinách Mongol asijských, a jestliže jsme prvé kladli

na to váhu, že v celých djinách tureckých nenalézáme jediné ženy

vznešené, musíme tuto obraz doplniti, nebo Turci nemohou se za pt
set let honositi ani jedním mušení, jenž by se byl stal velikým jinou
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cestou, nežli ostím mee : djiny kulturní o Turcích nevdí, leda kde

zmiují se o živlech takových, kteí pirozený postup osvty a vzdla-

nosti evropské zdržovali. A jejich djiny politické jsou nepetržitým

pásmem skutku katanských, jimiž stali se metlou všech soused; jako

sestávala první náboženská obec Mohamedova z roty loupežných Be-

duín, tak nezapel islám svou povahu ani, když stal se náboženstvím

svtovým.

Ale kdožkoli s meem zachází, ten meem i schází. Meem stali

se hroznými podmaniteli císaství východoímského, které po tisíceletém

trvání r. 1453 jest vyvráceno; staroslavný Caihrad, nej východnjší

bašta kesanství proti Asii stává se hlavním mstem islámu a hrd
vznáší se plmsíc nad mstem arokrásnýin, kteréž Konstantin Veliký

zbudoval na prahu mezi Evropou a Asií co první msto kesanské.
Teprva po dobytí Caihradu stali se Turci pány na jihovýchod a nabyli

dležitosti svtodjné; islám hnal je k výbojm, a Caihrad uroval smr,
kterým se rozvlnné moe turecké rozlévalo v ona místa, kde již ped
vky koovali jejich mongolští soukmenovci: Hunové, Avai a Mongolové.

Pibírajíce ze sousední Asie a z kolébky islámu, z Arábie, nevyerpatelné

posily a nemajíce život lidský za nic, mohli ozbrojiti a také obtovati

ony statisíce bojovník, jimiž sob již v prvních desítiletích vku 16.

jali klestiti údolím Dunajským cestu do Evropy stední a podél západ-

ního a severního pobeží Cernomoského do Evropy východní. Ze smr,
jakými brala se výbojuost turecká, vysvítá nade vši pochybnost, že

východní otázka védy — a nejenom za dn tchto — byla otázkou

po výtce slovanskou ; bylo to zajisté slovanské Rakousko, slovanské

Polsko a Rusko, jimž usouzeno, aby chránili osvtu západní a kmen
germánský a románský ped záhubou podobnou, jaká potkala nešastné

íše jihoslovanské. Statistika jest vda velmi mladá a proto nikde není

spoítáno, kolik milion Slovan padlo v staletém boji s uchvatiteli

tureckými, mezi tím co Francouz, Anglian, dílem i Nmec se založe-

nýma rukama, z pravidla lhostejn dívali se na tragický zápas, jejž

ve prospch jich všech podnikali Slované. Práv proto musí však opt
a opt a s celým drazem k tomu býti poukázáno, že ku konenému
vyízení otázky východní, to jest slovanské, na pedním míst jsou

oprávnny a povolány ty státy a národy, jejichž statky maeny a jejichž

krev cezena po celé vky ve vražedných válkách, a kteí o východní

otázce pracovali mužným skutkem a s meem v ruce, nikoliv jen inkou-

stem a diplomatickými pletichami.

Které státy tím myslíme, jest na snad
; jsou to Rakousko

a Rusko, pedn sami o sob a za druhé co ddicové velkostátu pol-

ského. Djiny zemí rakouských a ruských souvisí s Tureckem bez

petržení, ano o djinách rakouských mže se tvrditi, že zaínají tam.

kde mají svj zaátek djiny Turk v Evrop; a jestliže jsme shora

pravili, že otázka východní jest tak stará, jak staré jest panství tu-

recké ve východní Evrop, musíme nyní dodati, že soustátí rakouské

jest tak staré, jak otázka východní, nebo práv následkem otázky

východní povstalo Rakousko. Když vtrhli do Evropy Avai, mla Evropa
svou otázku východní, a k vli ní založil Karel Veliký východní kra-

jišt, aby zamezil Avarm cestu do západní Evropy. Po Avaích pišli

6*
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Maai, otázka východní obnovena a s ní také znovu zízena za vlády

císae Otty II. marka východní, ili zem rakouská, jak ji Slované na-

zývali, co mocná hradba proti vpádm maarským do íše nmecké.

Nebezpenjší však Avar a Madar byli Turci, a tu nedostaovala

již k zachránní ostatní Evropy malá zemika rakouská, tu bylo po-

tebí mocného státu, a poteba byla tak veliká, že stát ten skuten
povstal, a sestával z živl nejrznjších, jichž splynutí v celek státní

nebylo by se stalo za jinými okolnostmi tak brzy, možná že vbec
nikdy. Roku 1453 padl Caihrad a rokem 1526 zaínají spolené djiny

zemí esko-uhersko-rakouských, zaíná stát rakouský, zaínají ukrutné

války turecké, zápas na život a na smrt, jenž teprve ku konci sedm-

náctého století rozhodnut ve prospch Rakouska. Že stalo se tak a že

Rakousko nepodlehlo v boji nestejném, za to vedle obtavosti svého

obyvatelstva mlo dkovati hlavn rekovnosti polské a vytrvalosti ruské,

nebo oba tyto státy slovanské napínaly své síly ve prospch víry a

vzdlanosti kesanské, nedadouce Turkm rozprostírati se na sever

tak, jako Rakousko zatarasilo jim cestu na západ.

Dle toho lze rozdliti války turecké ve dv doby: první jest

dobou obrany, mohli bychom ji nazvati dobou rakouskou, ponvadž

stát ten nov povstalý bojuje o své bytí, kteréž teprve mírem Karlo-

veckým r. 1699 jest navždy zabezpeeno. Doba druhá jest dobou

výboje, a její cíl konený: vypuzení Turk z Evropy. O tuto práci

spolenou dlilo se v století osmnáctém Rakousko s Ruskem; ale

když v devatenáctém vku Rakousko neblahou politikou vedeno povo-

lání své poalo hledati na západ, zapomínajíc na svj pvod a na úlohu,

kteráž jest mu samou prozetelností na východ vykázána, uvázala se

nejvtší velmoc slovanská sama v rozešení otázky východní ili slo-

vanské, kterou pes odpor velmocí západních dovedla k tm koncm,
v nichžto ji za našich dnv shledáváme.

Majíce zetel k tomuto rozdlení válek tureckých, ukážeme pe-
devším, jak usilovn pracovalo v minulých stoletích Rakousko u vcech
otázky východní z poátku samo, potom ve spolku s Ruskem a jak

konené následkem osudného zaboení politiky rakouské uvázalo se

Rusko samo v dokonání veliké úlohy kulturní na jihovýchod evropském.

Rokem 1526 poínají djiny íše rakouské a tímtéž rokem války

rakouskoturecké, které trvají s pestávkami brzy delšími brzy kratšími

265 let. Poslední mír, jejž Rakousko uinilo s Tureckem, jest mír

Sistovský z roku 1791; jest to mír dvacátý a první, tak že dm
rakouský od té doby, co stal se sousedem Turkv, musil prmrn
každých tináct let smlouvati se s Portou. Teba bychom o prbhu
tchto válek a o staletém pustošení zemí rakouských nevdli žádných

podrobností: tyto íslice samy o sob už by nás pouily, jak ohromnou

krvavou práci vykonalo Rakousko v tchto stranách, jak úinný podíl

mlo — pokud pochopovalo svoji úlohu — v nenáhlém rozešování

otázky východní, jak krok za krokem pipravovalo úplný rozklad a

úpadek moci turecké a jakým právem mohlo by se, až jednou nastane

katastrofa, táhnouti k ddictví tureckému aspo v onch kuších, které

ondy ke korun uherské pináležely. Nebo práv Uhersko, co první

stráž Evropy proti Turecku, válkami tureckými, jichž jevištm byla skoro



Zápas Evropy s plemenem mongolským. 85

neustále tato zem nešastná, utrplo ztráty nesmírné ; a jako byla

nížina uherská za as Attily a Bajana pirozenou zbrojnicí Hun a

Avar, jako za vpádu mongolského setkala se zde Evropa s Asií v bitv

vražedlné nad ekou Sajavou a vlast uherská v pouš jest obrácena :

tak volili sob i Turci zemi tu za sted svých výprav a za most, po

kterém zamýšleli dostati se do západní Evropy. Tém 200 let snášela

Kus panství mongolské, tém 200 let snášely Uhry panství turecké

a samo hlavní msto Budín bylo 145 let sídlem paše tureckého. V jakou

zkázu Maary v této dob uvedli jejich soukmenovci východní, o tom

dovedli by nejlépe oni vypravovati ; a co se dotyce nás, obyvatel

západního Kakouska, známe mnohé žaloby, že prý celé to království

uherské dávno nestojí za nesmírné obti statkv a život, jimiž ped-
kové naši pispívali k uhájení koruny Svatoštpánské.

Dávno ped tím, než sob ást magnát zvolila Ferdinanda I. za

krále, mili se Uhi v astých bojích s tureckými násilníky. Po prvé

setkali se oba národové válen roku 1363 za vlády Ludvíka Velikého,

jenž ve spolku s Urošem V., carem srbským, s králem bosenským a

knížetem valašským podstoupil Turky u Drinopole. A první setkání

bylo i první porážkou uherskou, zajisté zlé znamení do budoucnosti.

Xebo než se ješt trnácté století sklonilo ku konci, zlomena bitvou

na Kosov poli r. 1389 moc carství srbského, tak že Turci stali se

již sousedy íše uherské. Zde vládl král Sigmund, jenž znamenaje

ohromné nebezpeí nejen Uher nýbrž celého kesanstva, snažil se

nadchnouti ostatní Evropu k výprav kižácké proti sveepým mosle-

mínm, jejichž zpupnost dosáhla již tenkráte takového stupn, že sultán

jejich Bajesid se vychloubal, kterak poraze Sigmunda a dobuda Uher

vtrhne co vítz až do íma, provázen jsa císaem eckým a všemi

knížaty a pány íše byzantinské ; tam že na oltái sv. Petra nakrmí

svého oe ovsem a uiní Rím hlavním mstem íše turecké. Hrozby

Bajesidovy zastrašily též západní Evropu tak, že král francouzský

Karel VI. jakož i íše nmecká vypravili vojsko pomocné do Uher;

Sigmund maje vojska na sto tisíc muž a pln dobré nadje v jisté

vítzství utkal Bajesida bojem u msta Nikopole r. 1396. Avšak bitva

dopadla nešastn, že skoro celé vojsko kesanské zahynulo ; sám král

Sigmund jen s nouzí unikl mei tureckému a dostal se dalekou oklikou

pes Caihrad nazpt do Uher. Aby si však západ evropský pamatoval,

eho se má nadíti od Turk, zhanobil Bajesid své vítzství houfným

povraždním nešastných zajatc. Vida totiž šedesát tisíc Turk pobi-

tých meem kesanským
,

písahal pomstu všem nevícím ; k jeho

rozkazu pivedeni jsou zajatci ped stan sultánv, naped Nmci a

Uhi. provazy k sob pipoutaní, potom rytíi francouzští, vtším dílem

do nahá svleení, a jeden po druhém všelijakými vymyšlenými spsoby
jsou katanováni. Od asného rána až do ty hodin s poledne kochaly

se oi Bajesidovy v hnusném odpravování hrdin kesanských, jimž

osud nedopál estné smrti na bojišti ; až když povraždno více než

ti tisíce rytí, pesytil se Bajesid krvavou rozkoší a kázal, aby

ostatních, od nichž mohl se nadíti bohatého výkupného, bylo ušeteno.

Osud císaství eckého byl tou bitvou zpeetn a Turkm zárove také

cesta do západní Evropy otevena, an tu pojednou Bajesid obléhaje
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Caihrad, pinucen jest k uhájení panství svého v Asii proti velikému

vdci Mongol Taraerlanovi podniknouti válenou výpravu, ve které

vsak poražen a zajat jest u msta Angory r. 1402. Zkázou touto

nezlomena však síla turecká, nýbrž jen na krátký as uinna zastávka

u vítzném postupu plmsíce proti kíži. Sotva zemel Tamerlan, po-

zdvihli se Turci v nové síle, aby vyplnili vzhledem k Uhersku hrozbu

Bajesidovu; bylo to za krátkého vladaení Albrechta 1., co Turci po

prvé až do zemí uherských pronikly. Sesílen vojskem despoty srbského

Jiího Brankovie a despoty valašského Drákula, vtrhl sultán Murad II.

tak zvanou Železnou branou do Sedmihrad ; šest nedl pustošena zem,
msta boena, obyvatelstvo vraždno a konen sedmdesát tisíc lidí ze

zem vyvedeno a do otroctví prodáno. Na to obrátil se nedvivý
Murad II. proti svému spojenci Brankoviovi, jenž do Uher uprchnul;

Srbsko i Bosna znovu pokoeny, a tolik lidu mladého od Turk za-

jato, že bylo lze dostati nejkrásnjší otrokyni za kus obuvi. Po dobytí

Smedereva obléhali Turci sedm msíc Blehrad, jenž byl tenkráte

mstem uherským, a zamezoval moslemínm cestu do Uher. Ale všechny

útoky jejich jsou staten odraženy a Murad pinucen, s velikou ztrátou

od obléhání upustiti.

Tu podobalo se, jako by štstí válené zaínalo kloniti se na

stranu uherskou, kde zatím po náhlé smrti Albrechta I. Vladislav

polský byl nastolen. Nejen že nejvtší hrdina uherský, povstný turko-

bijce Jan Huad , slavn Turky
f

vybil ze Sedmihrad : povst o jeho

váleném štstí rozšíila se brzy po celém kesanstvu, kteréž dobe
tušilo, že na pd uherské vede se boj o nejvyšší dležitosti všeho

lovenstva. Záležitost východní hlavn v ím došla zaslouženého

povšimnutí; vyslyšev zprávy o hrozném osudu zajatých otrok kesan-
ských, honných jako stádo dobytka v etzích a v okovech do Asie,

vylíil papež Eugen IV. spsobem dojemným strasti kesan východ-

ních a poruil všem církevním hodnostám, aby ze svých píjm od-

vádli desátek k dalšímu vedení války turecké, ku kterémuž konci sám
složil pátý díl všech píjm komory papežské. Bohužel že se nadšení

papežské u svtských vlád potkalo s nejvtší lhostejností, tak že král

Vladislav odkázán byl toliko na dobrovolníky, jižto hlavn z Nmec
a z Francouz v nemalých houfech do Uher pirazili. V ele kižák
panovník uherský, maje po boku Huada, roku 1443 v pti msících

dobyl paterého vítzství a zahnal Turky za Balkán ; krásný sen o roz-

šíení státu uherského až k Helespontu a k moi Egcjskéniu nezdál

se býti dalek svého uskutenní. Murad, jenž nedávno ješt neostýchal

se vybízeti krále uherského k odvádní roního poplatku, pokoen jest

takovou mrou, že sám žádal za mír, jenž na deset rok v Segedin

jest uzaven. Bulharsko zstalo Turecku, Valašsko postaveno pod

ochranu Uher a Jií Brankovi uveden nazpt do Srbska a Hercegoviny

za roní poplatek, jejž sultánovi spláceti se zavázal.

Na neštstí byl „desítiletý" mír, v ervenci r. 1444 s Turky

uzavený, už v msíci záí téhož roku porušen a to ze strany uherské

;

ím menší úastenství mly ostatní zem kesanské v krvavém zá-

pasu s Turky, tím více oplývaly radou a pobízením k novému boji

s nevícími, jimž prý slova daného dodržeti národ kesanský není
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povinen. Pi královském dvoe v Budíne jen se hemžila vyslanectva

elných stát evropských, pinášejíce blahopání za píinou skvlých

vítzství nad Turky. Králové francouzský, anglický, španlský a ara-

gonský, vévodové burgundský a Milánský, republiky Janovská, Benátská

a Florentská zahrnovali Vladislava krále a vítzné jeho vojsko chválou,

slibujíce chut, že budou Uhrm k nové výprav pomáhati lostvem,

vojskem i penzi. I císaský dvr v Caihrad , o jehož budoucnost

nejvíce šlo, zdál se býti naklonn, zapomenouti na staleté sváry a

vstoupiti se západem v jednotu církevní. Císa Jan vážil za tím úelem
osobn cestu do íma, aby se s Eugenem IV. dohodnul a u kesan
latinských nabyl vydatné pomoci proti živlu tureckému, svírajícímu hlavní

msto císaství eckého ze strany asijské i evropské. Tak se zdálo, že

spolenému úsilí kesan západních i východních podaí se bhem
jednoho roku vyhnati Turky z Evropy. Tím hroznjší bylo sklamání,

když se po Evrop roznesla zpráva o nešastné bitv u Varny, kde

vojsko uherské na hlavu jest poraženo a dvacetiletý král Vladislav po

hrdinském boji zabit.

Zkáza Varenská.má v djinách válek tureckých osudný význam;

s resignací vzdávají se národové kesanští nadje, že by mohl Turek

býti do Asie vypuzeu, a s myslí kleslou pohlížejí v nejistou budoucnost.

Jen národ uherský pes všechna neštstí nepozbývá dvry v sebe a

svoji dobrou vc: vdomí, že bojuje za své bytí a že zraky celé

Evropy sledují upjat veškeré kroky jeho, smující k ochran vzd-
lanosti kesanské, dodává mu oné rytíské zmužilosti, oné bohatýrské

rekovnosti. kterou se bez odporu honosí tato perioda djin uherských.

Ani nová porážka vojska uherského na osudném poli Kosov (r. 1448),

ani pád Caihradu, jenž se celého kesanstva tak bolestn dotknul,

nezviklal hrdinskou mysl Uhr, a když krvavý vítz nad císastvím

eckým, sultán Mohamed II. objevil se ped Blehradem, aby se zmocnil

tohoto klíe k zemi uherské, zniil veliký Huad (1456) vojsko turecké

tak úplné, že se jak on sám tak i papežský legát Kapistran novým
nadjím na vypulení Turk oddávati smli.

„Den spásy všeho kesanstva nám nadešel," psal tentráte Kapi-

stran papeži, „nebo dokali jsme se okamžiku, kde vyplní se dávné

pání Vaší Svatosti a kde zmocníme se znovu nejen císaství eckého
a celé Eropy, nýbrž i svaté zem Jerusalemské." A Huad byl pe-
svden, že moc íše turecké musí tecT vzíti za své, povstaneli Veškeré

kesanstvo, jak dávno již bylo umluveno. Bohužel že oba tito nadšení

muži skoro touže dobou zemeli, co v jejich srdci nová jiskra nadje
zasvitla. Známý Eneáš Sylvius dobe tušil, co znamená smrt Hua-
dova : vždy ze všech ostatních knížat evropských nikdo na to nepo-

mýšlel, tasiti me ve prospch svta. Syn Huadv Matiáš honosil se

ovšem vlastnostmi výtenými, bohužel však puzen nemírnou ctižádostí

a ziskuchtivostí radji brodil se v krvi kesanských ech a Nmc,
nežli aby byl dle píkladu svého otce boj s Turky uinil úkolem
života svého. Mezi tím, co král Matiáš uherský trval v boji s císaem
Fridrichem III., vyvráceny jsou na jihu uherském poslední zbytky sa-

mostatnosti jihoslovanské; již r. 1458 dobyl Mohamed Smedereva, a

než se rok schýlil ku konci, upevnna vláda plmsíce nad celým
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Srbskem ; dv st tisíc Srb upadlo v otroctví, síla národu zlomena

a zem zpustošena i osazena ásten obyvatelstvem osmanským. Týž

osud potkal o tyi léta pozdji království bosenské, Hercegovinu a

ernou Horu. Na jae r. 14G3 vtrhl sultán Mohamed v ele 150.000

muž do Bosny, kde vládl poslední král bosenský Štpán Tomaševi
;

strachem smysl zbaveno neodvážilo se obyvatelstvo tém nikde od-

poru; když místa nejdležitjší Babica a Jajce padla v ruce turecké,

vzdalo se bhem jednoho téhodne sedmdesát pevných míst s nesmírnými

poklady ; král Štpán, obležený v pevnosti Kljui, vzdal se i s po-

sádkou v moc velkého vezíra, obdržev písemné, písahou stvrzené

ujištní, že pi život bude zachránn. Celá Bosna upadla v panství

turecké a správa osmanská po vší zemi zaízena ; ticet tisíc mladých

Bosan vadno mezi janiary, sto tisíc obyvatel obojího pohlaví ze

zem vyvedeno a v Caihrad i v asijských provinciích tureckých usa-

zeno. Z pevností bosenských jen šest ponecháno, všechny ostatní po-

boeny
;
podobn i chrámy kesanské bud1 znieny anebo v turecké

mešity promnny; jen mnichm Františkánm dovoleno zstati v zemi

a vykonávati bohoslužbu v tch nemnohých osadách kesanských, které

všeobecnou zkázu pekaly. Aby pak všechno bylo vymazáno z myslí

obyvatelstva nešastného, cokoliv mohlo vzbuzovati upomínku na lepší

asy minulé, neušetil ukrutný sultán Mohamed ani krále Štpána

;

dav se od knze tureckého sprostiti písahy, kterou zajatému panovní-

kovi život byl zaruen, pedvolal jej ped svj stan, a zasypav jej

trpkými výitkami, že nedovedl lépe uhájiti sebe a svých poklad,
poruil jej na tom míst odpraviti. Bratr posledního krále bosenského,

Sigmund, jakož i sestra jeho Kateina již díve se byli poturili k vli

osobnímu zachránní ; z celé rodiny královské zbyla jenom matka krále

Štpána Kateina a manželka jeho Marie. Obma podailo se utéci

do Kíma, kdež jim od papeže Pavla II. roní plat jest vykázán. Ná
smrtelném loži ustanovila Kateina ve zvláštní závti stolici apoštolskou

za ddice koruny bosenské, jestliže se totiž syn její Sigmund a dcera

Kateina anebo jejich potomci nevrátí v lno církve kesanské. V slav-

nostním sezení kardinál pijal papež Sixtus IV. me a ostruhy krále

bosenského vyjádiv se, že pijímá dar královny Kateiny.

Skutkem tím nebyla ovšem Bosna z tureckého podnoží vybavena,

kurii ímské však nanovo mravní závazek uložen, aby všemi pro-

stedky pracovala k osvobození krajin východních. I jest zajímavo

povšimnouti sob, kterak celá ada papež neustávala vybízeti liknavá

knížata evropská k odhodlaným krokm proti arcinepiteli kesanstva.

Pohíchu, vtším dílem marn. Východní otázka — ili, jak ji tehdejší

diplomacie nazývala, „res orientales" — mla hned v 15. století tu

zvláštnost do sebe, že se s ní zabývaly veškeré mocnosti a že nebylo

lze mezi nimi nikdy dosíci dohodnutí. Slavný papež Pius II. (Eneáš

Silvius Piccolomini), sotva že r. 1458 dosednul na stolici apoštolskou,

svolal ihned do msta Mantovy snm všech mocností kesanských,
malých, velkých, aby se uradily o velikém váleném podniknutí proti

Turku. Snm položen na den 1. ervna 1459 ;
papež dostavil se vas,

ale z pozvaných knížat a jejich vyslanc nedostavil se nikdo. V šle-

chetném rozhorlení káral Pius II. netenost a ospalost kesanstva,
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která/ mže býti zkázou všech. „Pišli jsme," horlí papež, „naplnni

nadjí nejlepší, té však nyní co marné pykáme. Stydíme se, že jest

netenost kesan tak veliká; Turci jsou hotovi podstoupiti smrt za

prokletou svoji víru, my však nejsme s to, abychom snášeli za svaté

evangelium Kristovo i jen nejskrovnjší výdaje nebo nejnepatrnjší

namáhání. Budemeli takto pokraovati, jest po nás veta; zahyneme co

nejdíve, jestli novým duchem neoživneme." A když se potom na podzim

na usilovné prosby Pia II. dostavilo nco knížat a snm jest zahájen,

papež všem pítomným v ei klasické vylíil zkázu, která již potkala

svt a ješt mu hrozí ze strany turecké. „Jak bychom se mohli nadíti

pokoje od toboto národu," pipomínal Pius II., „jenž žízní po naší

krvi a jenž dobyv Kecka, zanáší nyní me do Uher, to jest do našich

vnitností? Xáš nepítel jest v síle mladistvé, v rozkvtu let, silen

tlem, podnikavý duchem, v plném bhu vítzném, a to následkem nnší

vlažnosti. Ten oddává se marné nadji, ten sama sebe podvádí, kdo

se snad domýšlí, že mladík, oplývající zlatem, uvyklý zbraním, jatý

dychtivostí po vlád, se kdy upokojí. Tu nadji z mysli vypudte ! On
zajisté neodloží zbraní díve, dokavade bud sám nebude poražen anebo

nad námi boj vítzný nepodstoupí. Každé vítzství bude mu vždy jen

zase cestou k novému vítzství, až konen podman sob krále zemí

západních a vyhub evangelium Kristovo, uloží všem národm zákon

Mohamedv. Dosud jsou ješt Uhry jedinou baštou, až ta padne, ne-

bude ani Nmecko jisté ani echy ani Polsko . . . Boj na život a

na smrt jest nezbytný, však nikoliv tak obtížný a beznadjný, jak se

myln domýšlíme."

Slova papežova otásla celým shromáždním, které se jednohlasn

usneslo, že má býti válka proti Turkm bez odkladu podniknuta. Sotva

však poala vyjednávání o spsobu války a nejlepších prostedcích

k cíli vedoucích, bylo veta po svornosti, a rozervanost kesanstva
v otázce východní objevila se v nejkiklavjším svtle. I patnáctý vk
ml svou politiku „bavlnáskou"

;
jejími representanty byly tenkráte

kupecké republiky italské, hlavn Benátané a FTorenané. Obávajíce

se, že válkou tureckou utrpí jejich levantský obchod, chtli Benátané
pistoupiti k velké allianci protiturecké jen s tou výminkou, že jim

ponechána bude vrchní správa nade vším lodstvem, že všechna koist
zstane jejich majetkem a že za všechny služby jim jak náleží bude
zaplaceno. Rozhorlen vytýkal jim papež jejich neisté sobectví: „Proti

Pisanm, Janovanm, ve spolku s císai a králi vedli jste na svj groš

veliké války: však nyní, když máte bojovati za Krista s nevícími,
chcete býti zaplaceni!" Benátané se pes to nezavázali k niemu, až

se konené snm rozešel. A Florenfané páchali zejmou zradu, zpra-

vujíce sultána o všech krocích Benátan a jsouce mu nápomocni
radou, jak se má chovati proti mocnostem západním. Francouzi ne-

chtli o válce turecké ani slyšeti, dokud byli s Anglií na štíru, a

v Nmcích, kde vládl neslavné pamti Fridrich III., mlo skoro každé
msto, ml každý mocnjší pán své potyky, nikdo však neml chuti

k válce s nevícími.
Snm Mantovský rozešel se bez praktického výsledku; jediný

Pius II. nevzdal se vší nadje. Nemoha za píinou nesvornosti ke-
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síanské Turky meem pokoiti, umyslil sob, cestou apoštolskou získati

sultána Mohameda — víe Kristov. Byla to myšlenka dobrodružn
smlá i musila ovšem minouti se s výsledkem. „Chccšli rozšíiti panství

své mezi kesany a jmeno své slávou zahrnouti," píše Pius II. Mo-
hamedovi, „nemáš potebí ani penz ani zbraní ani vojska ani lodstva.

Nepatrná malikost mže T uiniti nejvtším, nejmocnjším, nejslav-

njším všech smrtelník ! Tážeš se, co by to bylo? — Snadno lze toho

nabyti, a neteba jíti daleko, abys toho nabyl, nebo jest to všude

:

troška vody, kterou se dáš poktíti a ku kesanství obrátiti . . . My
pak budeme T jmenovati císaem ek a orientu, a cokoliv jsi sob
nyní osvojil násilím a co bezprávn držíš, to bude Tvým právním

majetkem ..."
Když zstal návrh papežv v Caihrad bez povšimnutí, rozhodnul

se Pius II. k jinému neobyejnému kroku : postavil se sám v elo
výpravy kižácké proti Turku, domýšleje se, že jednak zahanbí vlažná

knížata svtská, jednak že povzbudí lid kesanský k podobnému nad-

šení jako ondy Urban II. pi snmu církevním v Clermontu. „Nemýlímli

se," oslovil Pius kardinály, „jest to jediná cesta, která mže ke-
sanstvo ve spánek pohroužené vyburcovati a srdcem knížat a národ
hnouti. Co jsme zde uzaveli, dotkne se jich jako rána hromová. Po-

vedeme snadn válku na pevné zemi i na moi, jakmile bude jisto, že

papež a svatý senát vyhledávají rovnou cestou všeobecné blaho, a že

ten není žádostiv cizích statk, kdo pro jmeno Kristovo v nebezpeí
vydává nejen své peníze nýbrž i svou osobu . . . Zasvcujeme tyto

své šediny a toto vetché tlo božímu milosrdenství ; bh na nás ne-

zapomene, a jestliže nedopustí, abychom se navrátili, pijme nás k sob
do nebe."

A skuten opustil Pius II. ím i odebral se do Ankony, kde
se vojsko a lostvo kižácké mlo shromážditi. Ale jaké pekvapení
bolestné oekávalo tam papeže, cestou na smrt onemocnlého ! Kižák
sešlo se ovšem ze všech zemí dostaten, když však se rozhlásilo,

že se má každý z nich aspo šest msíc sám vydržovati, rozutekli

se skoro všickni, a byli obyvatelstvu italskému na obtíž. Zbytek zá-

možnjších pozdji následoval jejich píkladu, nemoha se dokati lodí

Benátských, které mli pevoz obstarati. Tak nenalezl papež v Ankon
ani vojska ani lostva ani slíbených píspvk penžitých, a vida zmar
všech svých nadjí zemel utrápen brzy po svém píjezdu.

Uhi darmo se na pomoc kesanskou spoléhajíce a za vdk be-

rouce píspvky penžitými hlavn úsilím papežským sehnanými, odrá-

želi zatím útoky turecké s prospchem mnivým. Král Matiáš porazil

sice dvakráte po sob Turky u Temešváru a u Jajce, však popál až

tuze sluchu vášnivému nástupci Pia II., papeži Pavlu II., jenž vyknuv
kletbu církevní nad „kacískými" echy a nad slavným králem Jiím
Podbradským pislíbil korunu eskou panovníku uherskému, a tak

ml toho nejvtší zásluhu, že panství turecké v zemích podunajských

stalo se nepemožitelným. Od té doby považoval Matiáš válku tureckou

za vc vedlejší ; lesk koruny eské zaslepil mu oi takovou mrou, že

když r. 1467 žádali Turci o pímí, poruil stavm, aby hlasovali,

máli se vésti válka s Turky anebo — s echy; jeho hlas rozhodnul,
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a jakkoliv tureckému vyslanci udlena jest hrdá odpov: „král uherský

že nesmí nikdy uzavíti s Turky pímí," pece Turkm pímí po-

voleno a válka do zemí eských zanesena. Trest pak pišel v záptí.

Mezi tím, eo Matiáš v pevném ležení u Vratislavi oas drahocenný

mail radovánkami a rozkošnictvím, pustošili Turci bez pestání Sedmi-

hrady, Slavonsko*a Horvatsko a vnikli po prvé do Krajiny, Korutan

a do jižního Štýrska až k Celji. Loupeže a vraždy, pustošení polí

a vinic, ohnivé sloupy k nehi se pnoucí a jiné mrzkosti naznaovaly cestu,

kudy Turci se ubírali. Obyvatelstvo tchto krajin bylo hrzou tak strnulé,

že ani jedno rám neodvážilo se chrániti svj krb a majetek proti tmto
loupežníkm. Ze Slavonie odvedeno do Turecka ticet tisíc zajatých

otrok, z Horvatska deset tisíc, ze zemí Alpských také asi ticet tisíc.

Smlost Osmán dosáhla za nepítomnosti Matiášovy takého stupn,

že sob vystavli nedaleko Blehradu nad Sávou pevnost Sabac,

a z druhé strany drancovali zemi uherskou až k Velkému Váradu,

odkud mnoho pytl naplnných hlavami, nosy a ušima odeslali do

Caihradu na znamení svého vítzství. Dcera krále neapolského, ubírajíc

se tenkráte co nevsta Matiášova do Uher, penocovala na své cest

po Korutanech a Krajin mnohdy na místech, kde den ped tím ješt

Turci byli ádili.

Od této doby vedena válka pomezní s Turky skoro již bez pe-
tržení. Matiáš ovšem vnikl pes Sávu do Srbska a dobyl Sabce ; ale

k velké výprav dle úmysl Pia II. to nedošlo za píinou neustálých

ptek Matiášovýeh s králi eskými Jiím a Vladislavem a s císaem
Fridrichem. Bylo to neštstí Uhr, že nejvtší jejich panovník dopouštl

se nejvtškh chyb politických, hledaje povolání svého státu ne na

východ, nýbrž na západ. Aby nabyl vlády — a to jen doasné —
nad Moravou, Slezskem a Lužicí a mohl Víde uiniti svou residencí,

promarnil žalostnými válkami nejkrásnjší léta svého panování, a moc
Turk vzrostla mezi tím na samém prahu uherském tak povážliv, že

Maai necítíce se po jeho smrti dosti silni k odrážení jejich útok,
hledali spásu ve spojení s onou íší, kterou Matiáš po celý svj život

ohrožoval. Tak stal se král eský Vladislav panovníkem uherským. On
i jeho syn Ludvík okoušeli trpké ovoce pevrácené politiky Matiášovy,

a s nimi je okoušela nešastná zem. Sotva zavel Matiáš r. 1490 ve

Vídni oi. byli tu již Turci zase; na rákoši u Pešti hádají se magnáti,

kdo má státi se králem, a Turci zatím zmocují se pedmstí Tc-

mešvarských, oblehají Šabac a chtjí se lstiv zmocniti Blehradu.
Z obou stran pášou se ukrutnosti, které dokazují, jak zdivoí též

národ ve vzdlanosti pokroilý, setkávali se astéji s kmenem barbarským.

íi nepátelm hlavy a posílati plná vozy takových trofejí íšskému
snmu práv zasedajícímu, to není již ani n Maar zjeveni vzácným.
<>\ sem že Turci pekonávají své nepátele i v tomto ohledu, vymýšle-

jíce sob ve svém bcstiálním nadání vždy nové a nové spsoby, jak

by nešastní zajatci uherští smrt hodn dlouho cítili. Nejoblíbenjší

zábavou bylo u nich tenkráte rozparovati život, vytrhovati vnitnosti

a ovíjeti je sob na spsob pasu kolem tla; vedle toho vaili mrtvoly

padlých a požívali je. Maai taková ukrutenství spláceli jinými a bu«

rovost mongolská zažírala se vždy dále a dále dovnit Evropy. Dkaz
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toho bylo hrozne povstání tak zvaných „kuruc" ili kižák uherských,

kteí místo aby válili s Turkem, spikli se pod Jiím Došou proti

magnátm, tak že z toho povstala vojna obanská, ve které tisícové

lidu domácího pišli o život. Také ve válce s Turky stíhalo Uhry neštstí,

Štpán Zápolský utrpl r. 1515 velikou porážku a hned po tom zemel
král Vladislav, zanechav po sob desítiletého syna hudvíka.

Za panování Vladislava nabyla otázka východní nové tvánosti.

Sotva dosedl Lev X. na stolici papežskou, obrátil se k nmu Vladislav

zvláštním poselstvím, žádaje od nho: 1. aby íši uherské poskytnul

pomoci mravní i penžité, a 2. aby uskuten mír a svornost mezi
státy kesanskými piml je k spolenému boji proti Turkm. Papež
pochopiv dobe velikost vci, o kterou šlo, snažil se všemožn uiniti

zadost oprávnným prosbám uherským. V posledním zasedání církev-

ního snmu Lateránského usnesli se otcové shromáždní, že má býti

podniknuta válka proti Turkm ; zárove bullou papežskou všem kní-

žatm kesanským pod trestem kletby, exkomunikace a interdiktu

uloženo, aby zachovali mezi sebou ptileté pímí a v tom ase aby

zúastnili se spolené výpravy proti nevícím. Tou dobou Lev X.

poruil, aby byl vydán pamtní spis o východní otázce, v nmž by

se dkladn uvážilo šestero vcí: 1) Máli vbec býti válka podniknuta?

2) Máli to býti válka na výboj anebo na obranu? 3) Jaké pekážky
staví se válce v cestu a jak daly by se odstraniti? 4) Mají vésti válku

všechna knížata anebo jen nkterá, a v pípad posledním která? 5)

Jakými prostedky má se válka vésti ? 6) Jak dá se uvésti v skutek ?

Že se válka vésti musí chtj nechtj, ponvadž Turci bez ustání

zemí kesanských dobývali, to bylo samozejmé. Též o druhé otázce

snadn se rozhodlo
;
jen všeobecným útokem mohli Turci býti vypuzeni

z držav kesanských. Pekážky, o kterých zmiovala se otázka tetí,

záležely hlavn v hašteivosti a v ptkách knížat západních ; tm
hledla uiniti pítrž bulla svrchu jmenovaná a mimo to mli všichni

mocnái vstoupiti ve svatou allianci s papežem a trestati každého, kdož

by byl rušitelem míru. Otázka tvrtá vyízena tak, že navrženi jsou

co vdcové výpravy a všeho vojska kižáckého císa nmecký Maxmi-
lián I. a král francouzský František I. Prostedky k válce byly

peníze a vojsko. K penzm musila pomoci všeobecná da turecká,

ku které vedle knížat hlavn bohaté kláštery mly pispívati ; na osm
set tisíc dukát jest vypoten náklad válený. Co do vojska zdálo se

býti potebí šedesáti tisíc pších, sestávajících hlavn ze Švýcar,
nmeckých landsknecht, Španl a ech, pak dvanácti tisíc lehké,

a ty tisíc tžké jízdy. Lodí válených mly poskytnouti Francie,

Španly a republiky italské. Za cíl výpravy naznaen Caihrad, kam
vojsko po lodích mlo býti dopraveno, mezi tím co by králové uherský

a polský vtrhli do sousedních zemí tureckých.

Vedle toho dotknul se pamtní spis také otázky, jak naložiti

s dobytými zemmi ; vc ta zdála se býti tak choulostivou, že vyslovena

jen všeobecná myšlenka,* aby každému podle jeho zásluh byl podíl

ustanoven.

Celý spis sdlen císai a králi francouzskému, pozdji knížatm
ostatním. Všichni byli se vším srozumni — jen co do vcí nejhlav-
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njších, totiž co do vojska a co do penz, dali odpovdi vyhýbavé.

Král francouzský psal papeži bez obalu, že u vcech penžitých od

lidu obecného nieho nelze oekávati; dle zkušeností dívjších má
prý národ za to, že skrývá se za celým podniknutím jen nový útok

na jeho kapsy. Co se týe rozdlení zemí dobytých, žádá František L,

aby mli pede všemi ostatními pednost ti, kteí by k válce nejvíce

pispli. Císa Maxmilián souhlasí též s návrhy papežskými, nese to

však tžce, že králi francouzskému tak znamenitá úloha ve výprav
válené jest pidlena ; císa chce býti neobmezeným velitelem vojsk

kesanských, a radí, aby králové francouzský a anglický zstali

v prvním roce výpravy radji doma ve svých zemích, prý „k upokojení

lidu daní tureckou poboueného." Maxmilián ml také svj zvláštní

plán válený, jenž nejlépe svdí o dtinských názorech, jež oblibovali

sob u vcech východních i mužové jinak na slovo vzatí : v prvním

roce výpravy mly se dle jeho náhledu dobyti africké, v druhém
evropské zem sultánovy ; konen mlo se v roce tetím pikroiti
k obléhání a zmožení Caihradu, ímž by „úplné vyvrácení íše
osmanské" bylo dovršeno.

A byla celá výprava turecká, kterou Lev X. zamýšlel, dosud

jen na papíe, a mimo pehojné sliby nebylo žádných záruk hmotných
k jejímu provedení, zavedla pece bujná fantasie stolici papežskou

k tomu, že dne 13. bezna 1518 slavným spsobem celému svtu ohlásila

válku kižáckou proti nevícím a ptiletý mír mezi knížaty kesanskými.
— S bosýma nohama putoval papež toho dne v ele kardinál a prelát

do kostela Santa Maria di Minerva, kde kardinál Sadolet velebil na-

dšen všechny panovníky, kteí uposlechli hlasu papežova a slíbili svou

pomoc k dílu tak bohulibému. „Celá vc jest", tvrdil kardinál, „z vtšího

dílu již ukonena. Kdož by mohl jen dost málo pochybovati o vítzství,

an jest naším vdcem císa v umní váleném tak zbhlý? Na mže
se ješt spoléhati Turek, když jest svornost mezi kesanskými moc-
nostmi zjednána?"

Touto deklamací celá z poátku tak mnohoslibná akce Lva X.

jest ukonena. Rok na to zemel císa Maxmilián, hlava zamýšlené

výpravy. Souasn poalo osudné psobení nmeckého reformátora

Luthera, a církev kesanská rozdvojená již na východní a západní

rozdrobila se nyní dále na katolickou a protestantskou. Jediná moc,

která až dosud mla živý smysl pro všeobecné dležitosti kesan-
stva Turky ohroženého, viklala se následkem reformace ve svých zá-

kladech, nemajíc více ani práva, ve jménu celého svta kesanského
hlásati kíž proti nevícím. Národ nmecký, po Slovanech Turkm
nejbližší, neml smyslu le pro hádky náboženské, a onen mnich

augustinský, jenž k celému ohromnému hnutí dal podnt, kázal veejn,
že horší než Turek jest papež a že „bojovati proti Turkm znamená
tolik, jako vzpírati se bohu, jenž takovýmito metlami naše híchy
tresce!"

Za této politické konstelace v Evrop dosedl na trn uherský

král dít, a skoro souasn na trn turecký nejvtší svtoborce osmanský:

sultán Soliman I. Ten nabízí Ludvíkovi uherskému mír, uznali jej za

vrchního pána svého a budeli odvádti roní poplatek. Uhi odpovídají
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Solimanovi tím, že zardousivše tureckého vyslance s celou jeho družinou

vrhají mrtvoly jejich do rybníka. To jest poátek smrtelného zápasu

íše uherské s plmsícem ; uraženy Soliman se Uhrm strašn mstí,

celý dlouhý život jeho jest pomsta na kesanech. Aby mohl zanésti

válku až do srdce Evropy, poteboval pedevším Blehradu a celé

áry podél dolního Dunaje. Než se kdo nadje, stojí Soliman na Dunaji,

a než kdo na pomoc jen pomyslí, padne Šabac, padne Zemun a konen
perla mezi pevnostmi kesanskými, Blehrad. Válené zízení uherské

bylo v takovém rozkladu, že posádka v Šabci sestávala z šedesáti

muž, posádka v Blehrad ze sedmi set. Hrdinové Blehradští drželi

se po 40 dní, odrazili dvacet útok, konen padl Blehrad zradou.

Posádce na tyi sta muž scvrklé dovoleno, aby bez píkoí odtáhla;

sotva však opustili msto, jsou od janiar až do posledního muže
porubáni, zrádcové však ušeteni.

Zpráva o dobytí Blehradu dotkla se všude sice bolestn, ale

k úinné pomoci se nikdo neml. ím více se Turci posouvali na

západ, tím více rostly sváry a války mezi kesanskými národy, zmáhala

se zmalátnlost, a lid zvykl sob užívati slova, které bylo vždy poho-

dlnou zástrou netenosti : že v takové nouzi jen bh mže pomoci.

Než o jedné výjimce vypravují djiny, a ta zasluhuje povšimnutí. eho
se tenkráte neodvážila více kurie ímská, to hodlaly podniknouti o své

újm peetné kláštery katolické. Plán pocházel od ádu minoritského,

jenž sám ítal tenkráte tyicet tisíc klášter. Se vší opravdivostí

dokazovali tito mnichové papeži, jak snadno bylo by postaviti do pole

armádu pes pl milionu bojovník, kdy by jen každý klášter mužský

a ženský, jichž napoítáno 144.000, jediného muže, a každá farní

osada, jichž na jeden klášter nejmén deset pipadlo, tolikéž jednoho

bojovníka obstaraly. Nápad tento ml však jenom ten úinek, že zavdal

novou píležitost k hádkám a — k neinnosti. Soliman ovšem zatím

jednal. Poátkem r. 1524 zkázal králi Ludvíkovi, že pijde sám do

Uher za tím úelem, aby se zmocnil hlavního msta Budína i zašla-

paje krále uherského se všemi jeho pívrženci v prach, rozšíil panství

své po Uhích, Nmecku a ostatní Evrop. A sultán chtl nejen po-

hroziti na piano, nýhrž i hrozbu vyplniti, což se mu tím snáze podaiti

mohlo, že nešastný Ludvík nikde jinde nenalézal pomoci, než v druhém

království svém, v Cechách. Když se již jevilo, že jest válka nezbytná

a že není ani vojska ani penz, sáhnuto s povolením papežským k po-

kladm kostelním, které zmizely v mincovn. Zárove nošen jest po

celé zemi dle starobylého zvyku krvavý me na znamení, že nebezpeí

jest hrozivé a všeobecné ozbrojení nutné. Shromáždištm vojska bylo

okolí Tolny; avšak den ustanovený dávno minul a v Toln nedostavilo

se lovka. A Turci stáli již na levém behu Sávy a dobyvše Petro-

varadína pešli u Oska pes Drávu. Maje sto tisíc muž a ti sta dl
rozložil se Soliman v rovin Mohaské. Ludvík opouštje v ele tí

tisíc muž Budín tušil svj osud. „Rozumím," pravil dvacetiletý král,

„že každý zastírá se mou hlavou, ahy nalezl pro sebe spásu a osvo-

bození. Já vydal svj život v nebezpeí jen proto, abych jej obtoval

blahu íše, aby tedy nikdo nemohl svou zbablost zakrývati pedstíraje

nebezpeí mé osob hrozící; doufaje v pomoc boha všemohoucího ode-
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beru se tam, kam jiní beze mne jíti nechtjí." K Mohái pospíchal

mladý panovník, jehož celé vojsko páilo se sotva na 25.000 muž,
aby lásku svou k zemi nevdné zpeetil smrtí.

Ti dni po sv. Rufu rozhodl se osud íše uherské ; téhož dne

zrodila se íše nová — Rakousko, a tím rozhodnut zárove také osud

íše turecké. Nebo proti velestátu tureckému stojí nyní velestát jiný,

zbudovaný z živl nejrznjších, které prese všechny protivy k sob
tsnji lnou, ponvadž je k tomu žene nouze a pud nejpirozenjší,

pud sebezáchovám. Pravý zápas mezi Mongoly a plemenem kavkazským

teprve nyní zaíná a to v rozmrech obrovských ; teprve nyní musí

se osvditi v boji staletém, kde vtší síla a kde zajištna budoucnost,

zdali na stran dbající o své mravní a duševní zvelebení, anebo na

stran hovící výhradn jen zvíecím pudm.
S jakým zalíbením dovedou Turci uvádti na zmar, co lidská

píle v potu tváe zbudovala, o tom tém každý list djin uherských

rokem 1526 poínaje dává hrozné svdectví. Není zem rakouské,

která by byla takovou zkázu vzala následkem bezetných vpád ture-

ckých, jako zem uherská, a zdá se, jako by Turci co Mongolové

chtli mstíti se Maarm co Mongolm, že se zvrhli. Po bitv Mo-
haské rozlila se sb turecká skoro po celém Uhersku, pustošíc a

pleníc napoád, tak že v nkolika msících dv st tisíc obyvatel

jest povraždno. Opustiv po dobytí Budína zemi mohl Soliman honositi

se, že zanechal za sebou pouš.

Sultán menšího státnického nadání, než jakým honosil se Soliman.

byl by asi hned r. 1526 uinil ze zem uherské pašalik turecký. Poli-

tika Solimanova byla však vybroušenjší; vda, že by inem takovým
smíil magnáty na vzájem se potírající, že by je vehnal v náru ná-

padníka koruny uherské Ferdinanda I. a spsobem takovým utvoení

velkého státu rakouského sám urychlil: podporoval ochotn zemzrádné
pikle Zápolského a jeho strany, nabízeje jemu uherský trn, ovšem že

pod svrchovaným panstvím tureckým. Tím dosáhl Soliman zajisté nej-

vtších úspch a to bez velkého* namáhání. Uhry pod Zápolským byly

v pravd zemí tureckou a staly se bezpeným mostem, vedoucím do stední

Evropy. Nebezpeí takové neušlo ovšem také bystrozraku krále Ferdi-

nanda, jemuž bylo životní úlohou, aby se udržel v Uhrách, bez kterých

íše rakouská nemla smyslu. U vci té ídila se politika Habsburk
velkou ideou a zasluhovala uznání i podpory, nebo to byl boj za

nejdražší statky všeho lidstva, boj, jehož ovoce okoušeli na prvním

míst Madai sami, proti panství Habsburk tak asto se vzpouzející.

By i politika Habsburská vzhledem k íši Svatoštpánské nebyla bývala

vždy prosta egoismu, tolik jest jisto, že nemají Madai za zachování

své bytosti národní a vbec za vše, ím dosud jsou, nikomu jinému

dkovati, než íši rakouské, která je s neslýchanými ztrátami opt a

opt i proti jejich vli zprostila umrtvujícího objetí islámu. ím jest

dnešního dne rája, a ím jsou Madai! To porovnání tuším dostaí.

Dožebrávání se koruny uherské ze strany Zápolského a spojené

s tím zapírání onch ctností bohatýrských, jimiž honosili se Maai
v dob Huadovc, patí k nejprotivnjším zjevm djin uherských.

Jak hluboko klesli pánové uherští od té doby, co král Matiáš odvtil
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vyslanci tureckému: „panovník uherský že nesmí nikdy s Turky uiniti

pímí," až k okamžiku, kde „král Jan" (jak Zápolský sluje) s myslí

otrockou líbá ruku, která národ jeho biuje, i snáší klidn surovou

zpupnost zpilých Osman! Nabyv koruny královské od jedné strany

magnát a jsa ohrožen Ferdinandem korunovaným od strany druhé

prosí „král Jan" v Caihrad za pomoc a potvrzení. Ale jaká ponižu-

jící slova musí poslanec jeho slyšeti z úst velkébo vezíra Ibrahima!

„My jsme zabili krále Ludvíka," chlubí se vezír, „my jsme se zmocnili

jeho zámku, my jsme tam jedli, my jsme tam spali. Jeho íše jest

naším majetkem. Jen blázni mohli by tvrditi, že král jest králem,

ponvadž nosí korunu; ani zlato, ani drahokameny nejsou základem

panování, nýbrž žezlo a me, jimižto lze vymoci poslušenství. Cokoliv

meem dobyto, musí meem býti chránno. Radím tob, abys mému
pánu nejvtší est prokázal. Nebo íše ona jest íší jeho. Pán tvj
musí ho uznati za svého pána, pak mže od nás obdržeti tuto íši."

Na takových základech uinn spolek mezi Turky a Zápolským, jenž

ústy svého vyslance písahá, že chce býti pítelem pátel a nepítelem

nepátel sultánových. I král Ferdinand uznal za dobré, oznámiti zvláštním

vyslanectvím sultánovi, že se stal králem uherským ; ovšem se potázal

se špatnou, doufaje „co nejmocnjší kníže" v dobré sousedství s Turky

a v navrácení pevností od Turk dobytých. „Vztež," odpovdl velký

vezír jednatelm Ferdinandovým, „že jest vše majetkem sultánovým,

ehokoli dotknulo se kopyto jeho kon." A odpovd Solimanova byla

úšklebkem, jenž znamenal vypovzení války. „Náš pán neucítil dosud

naše pátelství a naše sousedství, však on jich zakusí co nejdíve

;

mžete jemu bez obalu íci, že dostavím se k nmu sám s celou mocí

svou, abych mu odevzdal osobn pevností, k nimž se táhne. Napo-

mete ho, aby všechno hezky pipravil, by se mohl ke mn dobe
zachovati."

To byla pedehra k druhé výprav Solimanov. Vybídnuv Zápol-

ského, aby jej oekával mezi Blehradem a Petrovaradínem, vtrhl

s ohromným vojskem do Uher za tím úelem, aby zmocnil se Vídn a

Ferdinanda k míru neestnému pinutil. Na ece Drav holdovali

Solimanovi magnáti ili „begové" a na rovinách Moháských, pro-

sáklých krví maarskou, holdoval „král Jan", políbiv sultánovi ruku.

Za to jest v Budíne slavnostn posazen na trn uherský, naež valily

se houfy turecké bez odporu až k Vídni, která od 26. záí až do

15. íjna všem útokm tureckým kladla odpor nejstatenjší. První

a to nejvydatnjší pomoc nalezl Ferdinand v království eském, jehož

stavové se ve spolku s lužickými a slezskými pi snmu Budjovickém

snesli, „že veškeré mužstvo branné má býti do pole postaveno, aby

táhlo Rakušanm ku pomoci, jakmile sultán osobn vkroí na pdu
uherskou." A v skutku sebráno jen v Cechách a na Morav vojsko

60.000 muž silné, i dalo se na pochod k Vídni. Než se však ješt

mohli s Turky miti, uznal Soliman za dobré, vrátiti se s celým

vojskem, odkud byl pišel. Hrozba jeho, že nevzdali se Víde, neušetí

ani dítte v ln mateském a že ve tech dnech chce ve Vídni sní-

dati, ovšem nevyplnila se, za to poplenny jsou zem sousední k ne-

vypsání. Hned jak pekroili Turci hranici rakouskou, oddlilo se od
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hlavního vojska 30.000 lehké jízdy, kteí vraždili, plenili a pálili

v Rakousích od Nového Msta až k Linci. A když Soliman v noci ze

dne 14. na 15. íjen dal rozkaz k pochodu zpátenímu, a ležení jeho

ohnm vzplanulo, janiai marným obléháním rozvzteklení metali šedivé

rolníky a knze, kterých nechtli vzíti s sebou, do plamen, porubali

tisíce žen a nemluvat, a svázavše lid statný provazy jako dobytek

jednoho k druhému, hnali jej ped sebou do otroctví. Na všech stranách

nekonená strast a bída ! A co nevyhubeno roku tohoto, to nalezlo

konec žalostný roku následujícího, když „král Jan" pozval sob ku

pomoci proti Ferdinandovi bega Smederevského a hercegovinského.

Naznaiv té vzteklé sbi ony krajiny moravské a rakouské, které

zstaly prvé od Turk nedotknuty, dovolil jim, aby dle vle pustošili.

Trest boží však zastihl zloin ten v záptí, nebo sousedé pozvaní

neiníce rozdílu mezi zemí pátelskou a nepátelskou vraždili v Uhích
více než v zemích, kam jim Zápolský cestu ukázal. Hlavn postiženo

slovácké údolí Váhu a Nitry, odkud Turci 80.000 klidných obyvatel

odvedli do Pešti. Tam zaízeno tržišt a zajatci nabízeni ku koupi

tyi za jeden zlatý ; když však zaali se hlásiti píbuzní, chtjíce

své nešastné soudruhy vykoupiti, žádáno pojednou tyicet zlatých za

jednu hlavu, a bda, kdo nezaplatil ! O peníze jest oloupen a pí-

buzného nenabyl. Co neprodáno — asi deset tisíc lidí — vyvedeno

ze zem v otroctví.

Sám Zápolský zaplakal tenkráte nad nešastným osudem svých

,. poddaných."

Z Blehradu oznámil sultán svtu, že stráviv dvacet dní ped
Vídní nyní se vrací, an prý se nemohl dovdti, jeli Ferdinand, jenž

ped ním do Prahy utekl, ješt na živé i nic; z té píiny také prý

vzdává se pro tento okamžik dalšího pronásledování.

Ferdinand hledl novým vyslanectvím do Caihradu vypraveným

odvrátiti od svých zemí pokraování zkázy z roku 1529. K tomuto

dílu choulostivému vyvolil sob ddiného komorníka horvatského

Mikuláše Jurišice a hrabte Josefa Leniberka, jimž dána instrukce,

aby se v nejhorším pípad zavázali za postoupení Uher k roní „pensi"

jednoho sta tisíc dukát. Pišedše do Caihradu, opateni jsou vyslanci

královští vzením, tak že smli toliko s lidmi k posluze jejich ustano-

venými stýkati se. V rozmluvách s vezírem Ibrahimem jevila se zase

nejvyšší zpupnost turecká. „Ferdinand", posmíval se velký vezír, „zove

se ovšem králem zem uherské ; než kde jenom toto království uherské

leží? Což jest snad dvojí království tohoto jména?" Sultán prý není

nepítelem míru, ale uzave prý jej pouze s tou výminkou, že zstane
pánem Uher a že císa Karel V., bratr Ferdinandv, s vojskem ku
pomoci sebraným, vrátí se ihned do Španl. Naež odpovdli vyjedna-

vatelé královští smle, pak že stane se zem uherská hbitovem
Turk i kesan, ježto pán jejich k tak ponižujícím podmínkám nikdy

nepistoupí. I vrátili se oba vyslanci s nepoízenou ; k rad bratra

svého císae Karla zkusil to Ferdinand ješt jednou, aby vyjednáváním

se Solimanem se dohodl : však na cest do Caihradu setkali se vyslanci

jeho se sultánem, jenž byl práv s velikým vojskem na pochodu do Uher.

Ibrahim oznámil jim krátce, že nemá sultán co initi s jejich pánem,

7
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jenž prý jest tuze „malinkým panákem;" výprava že smuje proti

císai nmeckému Karlovi, jenž tolikráte již byl slíbil, že proti Turkm
potáhne. Podobný smysl ml i list sultánv, Ferdinandovi svdící.

„Pedlouho již svádíte ubohé kesany ve své zemi," píše Soliman,

„namlouvajíce jim, aby táhli proti Turkm; každoron loudíte na

nich pod takovou zástrou peníze ; za tím úelem odbývají se asto

íšské snmy a jiné schze. Proto jsem se ustanovil, že potáhnu proti

králi španlskému. Nechceli mne oekávati, nech pošle mému císa-

skému velienstvu poplatek."

Tenkráte spasilo Víde i západní Rakousy malé msteko, v nmž
velel nejvtší hrdina toho asu, svrchu již jmenovaný Horvat hrab
Mikuláš Juriši. On piml stavy horvatské, aby zvolili Ferdinanda

za krále, on Ferdinandu zachoval nyní aspo Uhry západní. V Kyscku
leželo posádkou toliko sedm set muž, a ta hrstka odrazila ve tech
nedlích devatenáct útok peetného vojska tureckého, tak že veliký

vezír sám bezdn vzdal úctu rekovnosti tém nadlidské. Juriši pozván

do ležení tureckého a pijat zde velmi zdvoile ; všechno pemlouvání,

aby se vzdal i s pevnstkou, bylo marné, a neml již prachu stel-

ného a posádka již jen tyi sta muž obnášela. Tu spokojili se Turci

s kapitulací zdánlivou ; deset Turk obsadilo tu ást hradeb, kde byl

stelbou nejvtší prlom uinn, a vztýivše zde ervený prapor s ná-

pisem : „Není boha mimo boha a Mohamed jest jeho prorokem," stali

se na oko pány Kyseku. Na to odtáhli Turci, ne však smrem k Vídni,

kde císa Karel V. oekával Solimana v ele znamenitého vojska,

nýbrž nazpt do Turek. Výprava se naprosto nezdaila, což vysvítalo

již z nejapné výmluvy sultána, tvrdícího, že nevrátil se z jiné píiny,
než proto, an prý, a dlouho hledaje, císae Karla nikde nenalezl.

Za to vylila se celá pomsta turecká na sousední Štýrsko, Krajinu

a Horvaty, kudy pochod zpátení jest podniknut. Na Štýrský Hradec

hnal se Soliman sám útokem, na štstí marn
;
podobn odolalo oby-

vatelstvo Mariboru. Za to spáleno obvyklým spsobem množství menších

míst a obyvatelstvo dílem povraždno, dílem v otroctví odvedeno ; se

30.000 kesanských otrok ubírali se Turci do svého domova. He
vedlo se vdci menšího oddlení, Kasimbegovi, jenž v ele 15.000

dal se od Kyseku na zájezd do Rakous. Požáry na všech stranách

ukazovaly cestu, kudy se tito lupii ubírali ; osady zapáleny, starci

a dti pobiti, hoši a dívky k ohonm koským pipoutáni a vleeni

do zajetí. Tak dostali se až k mstu Štýru nad Enží ; tu uslyševše,

že Soliman táhne nazpt, chtli se Vídenským lesem protlouci; ale

nalezše všechny cesty silným vojskem obsazeny, zavraždili 4000 za-

jatých, aby jim pi útku nepekáželi, a vrhli se zbsile na nepítele

;

jsou však tém všichni na rozliných místech od vojska i od se-

dlákv pobiti.

Mlli Ferdinand za celou dobu svého panování vbec kdy aku,
Turky ztrestati a ddictví uherského se zmocniti, bylo to pi této

výprav Solimanov ; stálo tehdy pes 80.000 ozbrojeného lidu pod
císaem Karlem u Vídn. Bohužel sklamal Soliman, obrátiv se nazpt
do svých zemí, veškery nadje, a Ferdinand pykal po celý svj život,

že pozbyl tak krásné píležitosti, „sloužiti bohu a sprostiti kesanstvo
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tyrana." Vojsko se rozešlo a Ferdinand nucen uzavíti ponižující pí-

mí se sultánem a nazvati velkého vezíra svým bratrem. Válka se

Zápolskýni trvala zatím dále, zasazujíc zemi nejtžší rány. Jak úžasn
klesala veejná mravnost v té žalostné dob, ukáže jediná událost.

Polní hejtman Ferdinandv Leonhard Fels zachytil jednoho dne pes
ticet voz, peplnných hochy, dívkami a mladými ženami, které

odestlal magnát Peter Pereny do Caihradu co výkupné za svého

zajatého syna ! Konen se samému Zápolskému na stará kolena zželelo

bídného stavu, v jaký uvrhl svou vlast, a proto uinil potají smlouvu

s Ferdinandem, dle které slíbil jemu postoupiti svj podíl uherský,

když synovi jeho dá náhradu. Smlouva ta, jejíž ostí ovšem namíeno
bylo proti svrchovanosti turecké v Uhích, vyzrazena spsobem ne-

japným v Caihrad, a Soliman vzal si z toho píinu k novému tažení

na západ. Zápolský mezi tím zemel, zanechav synáka Jana Sigmunda
Zápolského ; matka tohoto — Isabela, dcera polského krále Sigmunda
— nepamtliva smlouvy s Ferdinandem uinné, vrhla se Turkm
v náru, žádajíc, aby syn její v království byl potvrzen, a kdy by

snad zemel, aby magnátm bylo právo volby udleno. Skoro souasn
dostavili se do Caihradu vyslanci její a vedle nich vyjednavatel Fer-

dinandv Laszky, jemuž dána jest instrukce, aby piml Portu k uznání

smlouvy mezi Ferdinandem a zemelým „králem Janem." Mimo to p-
sobil také u sultána neustále tajn i zejm vliv francouzský, jakož

vbec král „nejkesanštjší" František I. byl nejvrnjším spojencem

Solimanovým proti Habsburkm. Návodem agent francouzských sob
magnáti strany Isabeliny vyžádali od sultána dovolení, aby si smli
voliti za krále vévodu Orleanského pro ten pípad, kdy by sešel smrtí

Jan Sigmund Zápolský, emuž Soliman ochotn pisvdil, vida v tom
jen prospch svj, nestaneli se Uhersko zemí rakouskou. Proto bylo

pijetí Laszkyho velmi nelaskavé. „Král tvj chce mne jen podvésti,"

osopil se sultán pi audienci na rakouského vyslance; „žádá tak dlouho

za pímí, aby zatím léto ubhlo a on dostaten se ozbroje mohl
Budín napadnouti; nyní jest ovšem zima, ale bohdá že se léto zase

navrátí!"

V tch slovech bylo zejmé opovzení války. Soliman, jenž tak

rád Ferdinandovi vytýkal vrolomnost a rušení smluv, nyní ve svém
hnvu porušil právo mezinárodní a uvrhl rakouského vyjednavatele do

vzení, ve kterémž by byl Laszky hladem zahynul, kdy by si nebyl

podplacením stav svj polepšil. Laszky zstal osm msíc v temném,
vlhkém žalái, z nhož teprve jest propuštn, když Soliman zaal novou
válku s Ferdinandem, jejíž úel naznaen byl nejlépe v listu odpo-

vdním, Ferdinandovi zaslaném: „Uhry jsou mým majetkem; o tom ví

celý svt, to jest jasno jako slunce na nebi. Nepochopuji tudíž, jakým
právem smíte odesílati ozbrojená vojska do Uher; patrn jest to vaše

vle, aby všechny zem a íše kesanské byly uvedeny ve zkázu

a záhubu." A Soliman, se byl, se piinil, aby hrozba jeho aspo co

se Uher týkalo, byla splnna. Výprava tato jest ze všech nejosudnjší,

nebo zem uherská roztržkami vnitními uvedena jest na pokraj záhuby.

Pedevším se Turci lstí zmocnili hlavního msta Budína, které od
tohoto roku (1541) zstalo mstem tureckým celých 145 let. Potom

7*
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zasedl Soliman ve svém stanu ped mstem na soudnou stolici, aby

rozhodl spor mezi Isabelou a Ferdinandem. Pasa Blehradský byl

v tomto okamžiku nejvrnjším tlumoníkem snah osmanských
;

jeho

rada znla v ten smysl, aby sultán, chceli se vyhnouti každoroním
výpravám ve prospch cizího krále anebo bdující ženy, pipojil Uhry
k íši turecké, aby Isabelu odeslal nazpt jejímu otci do Polska, jejího

hocha aby dal v Caihrad co mohamedána vychovati, pak aby nej-

vznešenjší magnáty pobil, jejich zámky vyvrátil a rodiny nejvýtenjší

do Asie pevedl. Však Soliman nemínil se ani tenkráte vzdáti své po-

litiky dosavadní, a pece na malou zmnu pistoupil : rozdlil zemi ve

ti díly, z nichž Jan Sigmund Zápolský podržel východ, Ferdinand

malý pruh na západ, kde však msta Ostihom a Blehrad Stoliný

padla tolikéž v moc tureckou. Jsouce v držení nejdležitjší ásti zem,
která jako klínem rozrážela panství Habsburské od Zápolského, opíra-

jíce se o vrnost magnát strany poslední, visící úpln od vle a mi-

losti sultánovy, a hotovi jsouce v každou chvíli výbojn postupovati

na východ i na západ pojistili sob Turci tímto rozdrobením Uher
panství nad celou zemí. To cítil nejlépe Ferdinand, jenž zapleten jsa

do zmatk eských i íšských nejen nemohl na odpor pomysliti ale

musil i s Portou uiniti na pt rok pímí, kterým se zavázal k ro-
nímu poplatku ticeti tisíc dukát (1547).

Ký div, že svt kesanský ml Uhry nadobro za ztracené a že

spátelil se s myšlenkou, ponechati zemi tu jejímu osudu. Pímí
bylo sice stvrzeno z obou stran, však zdálo se, jako by jím vázány

byly toliko dv osoby : Soliman a Ferdinand. Válka malá trvala

v krajinách pomezních neustále, a žádný mír a žádné pímí nebylo

s to, uiniti pítrž tomuto nekonenému loupení a vraždní. A práv
tento zjev jest velice významný, ponvadž odkrývá nesmírnou propast

mezi islámem a kesanstvím, kterou vysoká politika Vídeská a Cai-

hradská marn snažila se zastíti diplomatickými šalbami. Východ

a západ, život asijský a evropský, živel mongolský a kavkazský ne-

stály proti sob nikde tak píke a nemly na žádném jiném bojišti

tak jasného vdomí o nesmiitelnosti svých snah, jako na pd uherské.

Uprosted zem zízen turecký pašalík, dlící se zase na dvanáct

sandžak, v mstech nejelnjších, jako v Ostihom, Blehrad Sto-

liném, Vesprimu, Segedín, Ptikostelí platilo právo turecké a soudilo

se dle koránu — a pece živel domácí s živlem cizím nikdy nesplynul

a pomr obou k sob zstával po všechny asy tentýž : byly to poád
voda a poád ohe. Mezi obma trval vný boj, jenž byl ve svých

koncích svtu západnímu rovnž prospšný, jak záhubný byl zemi

uherské. Dvacet let už vedl Soliman válku s Uhry, povraždil statisíce

obyvatel, pronikl vítzn až k Vídni — a po dvaceti letech netroufal

si sáhnouti po celé zemi, jako by vdl, že jeho hmotná pesila dovede

sice v tchto stranách ubíjeti tlo, nikoliv však ducha sob podrobiti.

Pronikavý bystrozrak Solimanv ml tušení, že vítzný postup islámu

nalezne v Uhích svj konec; proto jeho astá tesklivost, když zíral

okem prorockým do budoucnosti, proto jeho ochablost a zádumivost,

nebo vdl pedobe, že dokud Uhry nejsou úpln podrobeny, nelze

pomysliti, aby islám dále na západ se šíil. Však v Uhích trval boj
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bez ustání, a nutil Turky k výpravám bez nadje a konce, oslabuje

moc jejich až do vysílení. Ani na stranu Zápolských nemohl sultán

spolehnouti se, nebo ta kolísajíc se neustále mezi Vídní a Stambulem

pozbývala co nepatrný odpadek kesanstva vihled pdy pod nohama.

Z toho lze porozumti nenávisti Solimanov proti domu rakou-

skému, jenž Turkm odporem svým kazil všechny plány. Proto také

zacházeno s vyslanci rakouskými v Caihrad mnohem he, než se

zástupci kterékoliv jiné mocnosti; roku 1551 uvznn opt rakouský

splnomocnnee Malvezzi, a pt let pozdji potkal ti vyslance, mezi

nimi slavného Busbeka, týž osud, ano Busbekovi pohroženo, že bude

bez nosu a bez uší nazpt do Vídn odeslán. Teprve pi obnovení

míru r. 1562 pipojena klausule, že vyslanci, zplnomocnnci a jednatelé

císaští u Porty nemají býti na své cest do Stambulu a nazpt ni-

žádným spsobem utiskováni, že mají býti uvítáni s patinou uctivostí,

že má s nimi po pátelsku býti zacházeno a že smjí držeti sob tlu-

moníky. Brzká doba ovšem dokázala, jak málo cítila se Porta tímto

slibem býti vázanou. Nebo když nástupce Ferdinandv císa Maxmilián II.

jen pod tou výminkou byl ochoten zapraviti Port roní poplatek,

budouli mu navráceny pevnosti v as míru od Turk dobyté, žalaován

vyslanec jeho obvyklým spsobem a válka zaala poznovu. Byla

poslední, kterou sestárlý Soliman podniknul. Rekovnost slovanská po

druhé zachránila Uhry, ba i Rakousy. Roku 1532 byl to horvatský

hrdina Juriši, roku 1566 horvatský hrdina Zrinský, kteí s rekovností

tomuto národu pirozenou s hrstkou svých krajan zadrželi uchvacující

proud turecký. Sto tisíc Osman, sultánem samým vedených sevelo

malou pevnost Ostroví (ili Szigetkvár, jak ji Madai nazývají), ti sta

dl chrlilo záhubu do ad neohrožené posádky, která pes tyi nedle
odolala bezpoetným útokm zuivých janiar, ekajíc marn na

pomoc od císae, který ležel v opevnném táboe u Rábu s vojskem

pomrn tak velikým, jako bylo turecké. Až když padlo dvacet tisíc

Turk a Soliman sám hoem zemel, až když Zrinský a s ním skoro

celá posádka sešla smrtí hrdinskou, zmocnili se Turci — zboeništ,
které s nimi vyletlo do povtí. Siget zaznamenán v djinách tu-

reckých písmem krvavým

!

Válka v Uhích po smrti Solimanov za vlády jeho syna Selima II.

trvala po nkolik msíc, aniž Turci zvláštních vavín sob získali.

Maení statk a život bylo zas vcí hlavní; nejhroznji jest zpustošena

krajina mezi Tisou a Samoší, kde 15.000 Tatar koná úad katanský

tak dlouho, až je Jan Sigmund Zápolský — k jehož pomoci byli sem
odesláni — ze zem vybil. Vyjednávání o mír vedlo k tomu, že i císa
Maxmilián se zavázal k ronímu ..daru na poest," jehož suma byla

30.000 dukát; za to slíbila Porta, že mají císaští vyslanci užívati

v Stambulu tch práv a svobod, jako zplnomocnnci jiných mocností

-pátelených, a že žalaování jejich není více dovoleno ani v tom pí-
pade, kdy by Rakousko mír porušilo.

1 stalo se, že zlíbilo se tureckému místodržícímu v Bosn, jménem
Hassanovi, o své újm obléhati roku 1592 pevnost Sisek ; okolní po-

sudky císaské pispíšily ku pomoci a porazily Turky na hlavu, tak že

jich 18.000 zhynulo. Krátce ped tím odeslal císa Rudolf II. etné
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a skvlé vyslanectví do Stambulu, v jehož ele nalézal se dvorní rada

Krckvic, rodem ech, a znaný poet pán z nejelnjších rodin zemí

ddiných, mezi jiným známý vypsáním svých osud eský šlechtic

Vratislav 2 Mitrovic. Sotva došla do Caihradu zpráva o veliké po-

rážce bega bosenského, zmocnila se Turk nová zbsilost, že sultán

Murad k návrhu velkého vezíra Sinaná poruil, aby celé vyslanectví

rakouské hylo jato a do tuhého vzení uvrženo ; Krekvic žalaován

v „sedmi vžích", ostatní mezi otroky galejními. Císaský íšník Popel

z Lobkovic, jenž byl práv na cest do Turecka, pinášeje roní po-

platek, odvolán nazpt do Vídn, když se vláda dozvdla o zlém osudu,

jaký potkal její vyslanectví pes všechny smlouvy, ku kterým se Porta

u vci té byla díve zavázala. Tak povstala válka nová, která trvajíc

celých trnáct let, vedena z obou stran s urputností prvé neslýchanou.

Turci vlekli rakouského vyslance Krekvice v poutech z Caihradu do

Uher; nešastný ten muž v Blehrad zemel následkem týrání, které

byl od svých katan drahný as musil zakoušeti. V prbhu této

války bylo již na bíledni, že bojovníci prorokovi postrádali onoho na-

dšení, ped nímžto za dob dívjších se tásl svt. Porta musila se

uchopiti prostedk mimoádných, aby vojsko rozehála a k novému
udatenství povzbudila. Po prvé pinesen tenkráte z Damašku do

Stambulu posvátný prapor, palladium vících v boji proti nevícím,
o nmž šla povst, že upoutá k sob vítzství a v divé sei válené sám

se rozvine. Provázen estnou stráží jednoho tisíce janiar odeslán

prapor Mohamedv do ležení velkého vezíra v Uhích a pijat zde

s horoucím nadšením. Hned na to zemel Murad III. Jak zaátek
tak konec jeho vlády jest pamtihoden iny divoké ukrutnosti, kteréž

pi nastolení nového sultána znenáhla stávaly se zvykem, tak že už

málo kdo z domácích tomuto brodní se ve vlastní krvi vnoval zvláštní

pozornost. Když Murad III. po smrti otce svého Selima II. r. 1574

ve vládu se uvázal, bylo prvním jeho inem, že odebrav se do harému

zemelého otce dal sob pivésti pt bratr svých, z nichžto nejstarší

ítal osm let, a všechny kázal zardousiti. A když zemel Murad roku

1595, potkal syny jeho týž osud, jaký on svým bratím byl pipravil.

Nebo sotva zasedl Mohamed III., nejstarší syn Muradv, na stolec

otce svého, zavraždil devatenáct bratil ješt žijících jakož i sedm

otroky v požehnaném stavu se nalézajících.

To byl turecký humanismus šestnáctého století ! A zstal stejným

až na dni naše.

Z celé války tak velice mnivé vyjímáme aspo jeden obrázek.

Obléhaje msto Jager slíbil sultán Mohamed 111. posádce, že smí bez

ublížení odtáhnouti, a slib stvrdil písahou. eský hejtman polní,

Vilém Trka, zaklínal vojsko císaské, aby nedvovalo slibu a sta-

ten se drželo. Ale vzpoura uvnit msta pinutila velitele ku kapi-

tulaci, ovšem na základ podmínek sultánem slavn zaruených. Sotva

však posádka dvujíc v dané slovo opustila msto, rozsekána jest

od Turk až na tyi muže. Pl pátá tisíce bojovník zaplatilo

smrtí svou víru v poestnost tureckou l

Když ani spolek s magnátem uherským Štpánem Bokajem,
jemuž Porta udlila Sedmihrady a království uherské, nevedl k cíli,
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umluven r. 1606 vlezení u íky Žitavy mír, jímž vyšlo na jevo, jak

klesala moc turecká. Ze sedmnácti lánk jeho zmíníme se o tech,

charakteristicích nad jiné lépe tehdejší pomr Porty k Rakousku.

lánek první zní: „Oba monarchové vypravujíce jeden k druhému vy-

slance, zachovejtež se k sob jako otec a syn." A druhý: „Jednajíce

mezi sebou písemn neb ústn, poínejtež sob jak mocnáové tak

i jejich zástupcové se vší zdvoilostí, a panovníci nazývejtež se vespolek

císai." A jedenáctý: „Vyslanec J. V. císae pinesiž do Caihradu
slíbený dar dvou set tisíc zlatých, a to jednou na vždy."

Mír ten jest v djinách válek rakouskotureckých proto tak zna-

menitý, že sultán po prvé uznal panovníka zemí ddiných za sob
rovného a že zekl se starodávního roního poplatku, kterýž musili

Habsburkové za nepatrnou ást Uher západních do Stambulu odvádti.

Hvzda turecká poíná se kloniti k západu. (Pokraování.)

Jan Kocín z Kocinetu a jeho doba.

Vypravuje

prof. Bed, Vil. Spiess.

II.*)

Kocín pobyv nkolik let v mstech venkovských, obrátil se —
emuž nejedná okolnost nasvduje — zase do Prahy. Zdaž tu veejn
aneb soukromí uiteloval l

), aneb zdaž spisovatelstvím se živil, nechceme

tvrditi, tolik však jisto, že se i tu zabýval studiemi humanistickými.

V Praze se mezitím leccos bylo zmnilo. Na akademii nepsobili

již Šimon Proxcnus a Koldín ; onen odebrav se r. 1562 „pro nabytí

hojnjšího umní" právnického do Francie a Itálie, byl po návratu

svém ustanoven radou nad appcllacími (1567) ; Koldín uvázal se vfcán-

cléství Starého Msta Pražského (1563) a stal se majitelem dvou

dom, Dominákovského a Chocholovského. Naproti tomu vyskytly se

dv nové síly uitelské na akademii : „spanilomyslný" Vácslav Ztlotín

: Krásné líny)/, jenž od r. 1564 uil mathcmatico, zabývaje se spolu

astronomií, alchymií a léením, potom Prokop Lupd Hlaváova a
),

jenž stolici historie zaujav, citelnou ped tím mezeru na akademii

Pražské vyplnil. I není pravd nepodobno , že k poslucham jeho

pidružil se také Kocín s potomním pítelem svým Danielem Adamem,
kterýž 1568 od Lupáe, t. . dkana fakulty, pijal hodnost bakaláskou.

*) Viz Osvtu r. 1876. str. 797—806.
okromýob uitel, jimž todhdá „pedagogové- íkali, bylo druhdy

v Praze tolik, kolik tém domfl.

i Také pítel ;t erbovní strýc zpomenutých svrchu Davida Krinita a .lana

Halinovského.
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Jeli pravda, co nkteí (Rybika, Riss) tvrdí, že Kocín byl pí-

telem Lupáovým, pak se jím státi musil touto dobou, nebo r. 1568

odebral se již do ciziny a po návratu svém nepistihl Lupáe již v Praze,

an se byl v Domažlicích jako písa radní usadil (r. 1571). Posléze

nemžeme mlením pominouti, že i Tomáš Mitis nasytiv se uitelství,

od r. 1563 zcela se oddal na spisovatelství a knhkupectví. Pikoupil

se totiž na tiskárnu Jana Kozla a spolen s ním ji v dom svém na

uhelném trhu Staromstském vedl. Nad to spojiv se s temi tiskai,

zarazil ádné knhkupectví i jak tehda íkali „bibliotkeku" v kolleji

Karlov. Hlavní odbyt mly tu knihy v íši tištné a v echách zaká-

zané, zejména spisy smru evangelického a kalvinského. l

)

Starší, ovšem i rozsáhlejší závod ml tehdy Jiík Melantrich

(Roždalovský). Z tiskárny jeho „u dvou velbloud" na Starém Mst
vycházely knihy v jazyku eském, nmeckém, latinském, eckém, vlaském

všelikého spsobu, brošurky malé i folianty veliké a ozdobné, spisky

bžné i knihy ueným obsahem dležité, spisy nábožné i svtské, krato-

chvilné i vážné, theologické, právnické, lékaské, historické, pedagogické

a filosofické. 2
) Tím získal sob Melantrich nejen o vyzdvižeuí domácí

literatury a vzdlanosti anobrž pedkem také o domácí typografii a

spojené s ní živnosti platných zásluh, za nž byl r. 1557 nadán erbem

i pídavkem „z Aventina."

K tomu erbu i titulu pijal Melantrich r. 1561 také dvrného
pítele svého a pomocníka M. Matje Bydžovského, s nímžto spolu

v rad Staromstské sedl. Jsa pro svou klasickou vzdlanost, dkladnou
známost práv a ízení obecních i pro výtenou povahu svou na slovo

brán, míval Bydžovský ve všech dležitjších jednáních obecních a sn-
movních, jež stavu mstského se týkala, jakož i ve všelikých pedse-

vzetích literárních toho asu platné úastenství. Ochotn radíval i po-

máhal netoliko pátelm svým, k nimž krom Melantricha zvlášt Sixia

z Ottersdorfu poítal, alebrž i mladším humanistm, z nichž náš Kocín

výslovn jej „svým vrným pítelem" nazývá. 3
) V senát Starého Msta

Pražského zasedal toho asu také dvrný pítel Ottersdorfv a Mitisv,

Duchék Chmelí ze Semcchova. Pocházeje ze starožitné a vzácné

rodiny patricijské, požíval pro zámožnost, vzdlanost a rozšafnost obecné

vážnosti netoliko u spolumšan svých ale i všech, kteí se literárními

pracemi zanášeli , nebo byl jim píznivcem nevšedn dobroinným.

Zemel r. 156Í).

Jeho v smrti o ti léta pedešel Jan starší Hodjovský z Ho-
djova (11. února 1566). O nm jakož i o ueném spolku jím zalo-

ženém hnod na poátku zmínka se stala. Teba tu ješt doložiti, že

nákladem jeho byly „Farragines quatuor poematum" v Praze 1561— 1562

J

) Srovnej o tom jakož i o úední prohlídce této „bibliotheky" r. 1571

Jirekovn Rukov II. p. 37.

•) Rybika A re Slovníku Nauném V. pag. 227.
3
) Kocín datoval pipiš své „Providentia dei" takto: „Dán jest 28. dne
msíce íjna léta 1591, kteréhož dne ped rokem náš milý kmotr a vrný
pítel M. Matj z Aventinu v dom svém na Starém Mst Pražském
plný vku a starosti dobré, pokojn v Pánu zesnul a život svj chvali-

tebné dokonal."
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na svtlo vydány 1
), aby prý také ostatní národové poznali, že od as

Bohuslava Hasišteinského z Lobkovic, eského to Horáce, básnictví

a vda humanist v echách nevyhynuly, nýbrž že vedle jiných uenc
i dosti muž bylo , kteížto básnictví latinské s nemenší horlivostí

eskému národu na est a slávu pstovali. A pece veškera poesie,

s níž se tu potkáváme, nebyla než vypjené skvlé roucho cizokrajných

a jinodobých frasí poetických, jímž porznu nové látky asto velmi

prosaické se piodívaly, bylat jen slouenina reminiscencí z lepších

básní staroklasických, pkná slova bez ducha, jenž by je oživoval, jaksi

dobrá cviení školská, svdící o dobrém pochopení tch kterých pra-

videl
2
). Nejedni tudíž na humanismus žehrají, že mnoho nadaných muž

od pstování literatury domácí odvrátiv, k veršotepectví latinskému

piml: nerozvažují však, že za pomr tehdejších nebylo jinak možná.

Písemnictví latinské jest pirozený lánek v etze osvty domácí, tak

nevyhnuteln potebný, že by bez nho nebylo spojitosti. Jestli z po-

átku ten neb onen humanista ponkud hrdopyšn na eské písemnictví

a eský jazyk („vernacula lingua") pohlížel, z toho nelze ješt dovo-

zovati, že eští humanisté vbec byli nepátelé jazyka eského. Mnozí

z nich vynikli zárove na poli domácí literatury ; více pak ješt bylo

tch, kteí eskou literaturu latinskými verši svými oslavovali. Skoro

každá kniha eská vyšlá po r. 1550 obsahuje na poátku nebo na

konci uhlazený epigramm neb pochlebnou elogii nkterého humanisty,

i ozdobena jest pokud možná erbem do deva hrub rytým i popisem

jeho ve verších latinských. To shledáváme také ve spisech, které Kocín

pozdji vydávati se jal.

Humanisté, kteí do sbírky svrchu jmenované plody svými pi-

spli a z nichž mnozí dobrými byli páteli našeho Kocína, umli
vtšinou esky a eštinu vele milovali, ale básniti po esku neumli.

Kdykoli nkterý básník, jehož verše latinské dosti plynné jsou a ne-

všední vlohy básnické prozrazují, eské verše psáti se jal, ihned s Pegasa

svého spadl a v louži prostednosti veršotepecké se brodil. Nebylo
vzor domácích, dle nichž by se byl mohl vzdlati Básn staroecké

tlely kdesi v neznámém pokoutí, a písní národních si všimnouti ani

nejbystejším hlavám napadnouti nesmlo. Byly toliko vzory antické

a ty musely se naped ztráviti, než pomýšleti se mohlo na vytvoení

básnických dl národních. To úrodné zažívání klasicismu jeví se práv
latinským písemnictvím v echách. 3

)

') V univer. bibl. Pražské pod sig. 52. G. 17—19. Plný titul zní: „F. (j.

p. ;d) aliquot studiosis poeticae diversis temporibus ad D. Joannem
seniorem Hodeiovinum ab Hodieova directorum."

2
)
„Man ist íroh, wenn man aus dieseii grell geputzten und doct jíeisrer-

diirren, meist tauben Blttten nur einige Samenkorner tur die Biographien
einzelner Literaten gewinnt. Alle preisen zmneist in irgend einer Hinsicht
.Johanu den íilteren Jlodjovský, den beriUimteu Miicen humanistischer
Dichterlinge semer Zeit (1537—G6), der noch berhmter gcworden,
wenn er den goldenen Karpíen in seineni Wappenschildo naohahmeml,
von dni Lobe dieser 50 Dichterlinge geschwiegen und si durch d<'n

íirossen Math. Coltousgesammeltundgeordnet, nicht im Drucke heraus-

gegeben liiitte'' — praví dr. [gnác Hanuš ve své Quellenkunde und
Bibliographie der bohm.-slov. Literatur^esehichte pag. 34.

3
)
Širších zpráv o tom doteš se ve lánku Truhláov, . 0. M. strana 370 si.
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Také vzdlání všeobecné nabylo humanistickými snahami nového
kvasu. Veliké hnutí náboženské a národní v 15. století pošinuvši po

prvé národ eský v popedí djin svtových, i literaturu domácí ponkud
sice sesílilo naproti cizot odevšad do ech se deroucí : ale vzdlání

vyšší nepošinuto jím valn ku pedu. Pední ústav v zemi, vysoké uení
Karlovo, hubené jsouc tlem, chudé duchem, opouštno od králv a

nepodporováno od stavv klesalo a živoilo jen, kdežto v cizin univer-

sity nkteré byly slavnými ohnisky ruchu humanistického. Ký div, že

za tehdejších dob humanisté nezídka vlasti své opouštli, v cizin

snahám svým bezpenjšího i píhodnjšího útulku nalézti doufajíce,

a takovýmto kosmopolitismem jakous republiku uenc tvoíce. Repu-
blika ta po celé Evrop byla rozšíena, jelikož humanisté rozdílu

národního neznajíce, po vší Evrop putovali a všady lidi podobných

snah a jedné privilegované ei nacházeli.

I našeho Kocína vedla touha po vyšším vzdlání do ciziny, jakož

vysvítá ze slov jeho z r. 1592: „Ped lety 24 dostav se za píinou
hojnjšího uení do msta Štrospurku nemalá dobrodiní z mst Pražských

a skutené pomoci jsem pijímal." J
) Jaká ta asi skutená pomoc byla,

toho možná se dovtípiti z pípad, z nichž patrno, že Pražská msta
nadané jinochy v cizin studující penzi podporovala. Takové podpory

dostalo se na p. od rady Starého msta Pražského známým nám již

Matouši Kollinovi a Vácslavovi Arpinovi, jakož i Jiímu Hanušovi, 2
)

kteí na universit Vitemberské meškajíce pkn psaným listem latin-

ským ze dne 18. dubna 1540 spolen se za to podkovali. 3
) Že

i Kocín od rady Staromstské hmotn byl podporován, lze pedpoklá-

dati, jelikož — jak prvé ukázáno — ml nejednoho ze známých a

pátel svých v rad i správ obecní Starého Msta Pražského, tak

zejména Koldína, Bydžovského, Melantricha, a snad i Chmelíc ze Se-

mcchova ítal k píznivcm svým.

Aby se Pražským dobrodincm svým ponkud odvdil, vydal

Kocín ve Strasburce „tehdáž na svtlo knihu jednu ze škol hodné

pamti slavného muže Jana Šturma („praeceptora a mohu íci otce

mého"), pod jménem pánv Pražan všech tí mst Pražských a všechném

domácím i cizím v známost to uvedl : že slavné msto Praha jest všech

svobodných a poctivých umní matka, kteráž z sebe veliký poet muž
uených a hodných k správ boží i obce království tohoto potebných

a užitených vždy vydávala a ješt vydává." 4
) Jaká to kniha byla,

nevytýká Kocín zejména, nezbývá tudiž než domnívati se, že nebyla

táž, o kterémž se v jiném díle svém 1. 1578 vydaném a „Prolusio

scholastica politiac exercitationis" nadepsaném zmiuje ka, že „ped
sedmi lety (tedy r. 1571) ze škol Jana Šturma svého ctného uitele

J

) List dedikaní v Historii církevní Kassiodora.
').<> Jiím Hanušovi z Kronenfcldu doteš se bližších zpráv v Rukovti

I. p. 125.
3

)
Procházka De saecul. lib. ar. in Boh. ct. Mor. fatis commentarius

pag. 272. 289.
4
)
Dedikace v Hist. cirk. Kassiodora. Nesnadno rozhodnouti, táhnelise
slovce „tehdáž" k celému pobyti Kocínov v Strasburce, aneb jen

k r. 1568, kterého se tam dostal.
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uveejnil knihy Hermogena De ideis nadepsané." Na poátku knih

tch položil prý „rozepi Ajanta s Ulyssem, kterou spolu pro Achil-

lovu zbroj ped knížaty celého ecka mli." *)

Toto dílo své pipsal Kocín „vysoce urozenému pánu Vilémovi

Ursinovi z Rožmberka", kterýž jej „za píinou té dedikací štdrou

pomocí fedrovati ráil." 2
) Vlada domu Rožmberského uinil prý tak

„jednak z pirozené své dobroty, jednak na doporuení urozeného

rytíe Michala SpánovsJccho," jejž Kocín „nejvrnjším Achátem"

Vilémovým nazývá. 3
) Nebo jako Achates Eneáši vrným byl prvodím,

tak i rytí Michal Spánovský z Lisova byl po nkolik let stálým spo-

leníkem a po celý svj život oddaným pítelem tohoto eského velmože.

Provázel jej jmenovit 1550 do Augšburka ke dvoru císaskému, 1552

do Prahy a 1553 na Polnou. 4
) Po smrti otce svého Oldicha usadil

se na tvrzi Zahrádce, kteroužto 1554 prodav, koupil za ni jiná zboží

v aslavsku a Bechysku. Téhož roku pipomíná se pan Michal mezi

hostmi pi svatb sestry pán Vilémovy Alžbty a mezi rytíi, kteí

ve známém sporu pán Rožmberských s knížaty Plavenskými stáli pi
stran onch. 5

) Když pak 1556 dne 16. února pojal Spánovský za

manželku Annu Švihovskou dceru Jana, jinak Puty z Risenberka

:

tehdy mu pánové Rožmberští slavné veselí svatební v Hradci Jindi-

chov vystrojili. A posléze když léta následujícího Vilém Rožmberský
sám satek svj s Kateinou, knžnou Brunšvickou, slavil, vzal opt
Michala Špánovského s sebou. 6

) Z tchto dát patrno, že Michal veliké

pízn i dvry vladae Rožmberského požíval. Krom nho ml dle

svdectví Kocínova na pána z Rže nejvtší vliv Vácslav Vesovický.
Již otec jeho Volf z Vesovic a na Doubravské Hoe žil v pátelském
pomru s Vilémem Rožmberským. Oba zastávali nejvyšší úady zemské:

onen nejvyšší písaství, tento nejvyšší komornictví království eského.
Jsa muž rázný, šlechetný a nemálo vzdlaný byl Volf mezi nejvzácnjší

toho asu osoby šlechtické v cechách pokládán, k emuž zajisté' ne-

málo i to pispívalo, že po píkladu slavného Mccéna Hodjovského
také byl štdrým píznivcem a podporovatelem i nadjné mládeže stu-

dující i mužv uených (Tadeáše Hájka, Sixta z Ottersdorfa a j.). Vládna
velikým zbožím mohl tak ovsem initi. Krom Doubravské Hory a

Teplic utšen pod ní ležících držel hrady Kyšperk, Krupku a Oltáík,

potom statky Bohsudov, Sobchleby, Vonomyšl a Jene.
Po smrti Volfov r. 1569 zddil mladší jeho syn Vácslav z 17'-

wvic a Doubravské Hor// na Byšicích krom nkterých statku také

ué vlastnosti otcovy. Bylté jako on muž výmluvný, nábožný, roz-

') Praefatio ad Prolus. schul. , v níž také praví, že „disputatio illa Ajacis

cum Ulysse tle armis Achillis non male cum argumente hujus seripti

(Prolusionis) conveniat."
•) Hist. cirk. Eusebia. Pipiš Petru Vokovi z Rožmberka ze dne 1. ledna 1594
') Praef. ad Prol. schol. .Michal pocházel ze starožitné a vzácné rodiny

rytíské, jež a Rožmberky v pátelství žila. .liž matka Vilémova nejednotí

navštívila otce liichalova na Zdi a na Pacov. Srvn. Bezanv Život

Viléma z Rožmberka pag. 16. 43.
*) Bežan, I. c. pag. 34. 52. 53.

1 1 'idem pag. 58. fis.

e
) Bežan, I. c. pag. 113. 120.
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šafný a vysoce uený. Zastávaje dležitý úad rady pi soud komorním
v prázdných chvilkách rád uchyloval se v zátiší vzácné knihovny své

a probíral se piln v dílech biblických a patristických, v auktorech

eckých a ímských jakož i ve spisech politických a diplomatických.

Obcoval i dopisoval sob s uenci, zejména s Tomášem Mitisem *), a

štdrostí svou literární snahy jejich vydatn podporoval. Ale prese

všecku uenost a nábožnost nebyl prost pedsudk své doby. Zanášel

se také astrologií a alchymií i podporoval nejednoho ze souasných
zlatodéjských dobrodruh, zvlášt povstného Claudia Syrra, který

k jeho poteb vzdlal spis „De metallis diversis tractatus" a „De
elixirio componendo". Tyto alchymistické choutky sdílel Vácslav z Ve-
sovic s Vilémem Rožmberským, jenž také (dle svdectví Bezanova)
„fedroval alchymisty" a pijal svrchu psaného Syrra „za laboranta",

an mu „skrze Vácslava Vesovce byl kommendován. "
2
)

Léta 1570 byl pan Vilém z Rožmberka ustanoven nejvyšším

purkrabím Pražským a téhož roku, což není ovšem bez významu, zvolen

také pítel jeho Michal Spánovský podkomoím mst Její Milosti králové,

k emuž jej ovšem dkladná jeho vzdlanost a dobrá znalost práv a

zízení domácích opravovala. I on byl nevšedním píznivcem literát

a nemohlli sám podepíti jich, zjednal jim mocnou pímluvou svou od

nejvyššího purkrabí podpory. A tak se stalo, že Vilém z Rožmberka
svrchu dotené knihy Hermogenovy De ideis „netoliko velmi laskav

pod ochranu svou pijal a rozepi Ajanta s Ulyssem jim pedeslanou

peetl, alebrž Kocína pítomného velikou pízní zahrnul a estn
i hojn obdaeného od sebe propustil." 3

) Ze slov tch patrno, že Kocín

osobn dílo své panu Vilémovi doruil. Že pak týž pán r. 1571 echy
neopustil (Bežan aspo se toho nikde ve svých podrobných zápiskách

nedotýká), nutno souditi, že Kocín tehdáž Prahu navštívil. Prostedkem
pátel svých Mitisa, Ottersdorfa nebo jiných vešel v známost s pány

Vácslavem Vesovickým a Michalem Špánovským, a oba stali se i jemu

píznivci „ochotnými pomáhati mu radou i skutkem." 4
)

Mocnému vlivu a spoleným pímluvám urozených tch tí pátel

tuším podailo se také našemu Kocínovi zjednati cti, po níž tehdejší

uenci vesms bažili; nebo již téhož léta 1571 dne 2. bezna byl

Kocín pro své šlechetné zachování, vdomosti literární a vrné i platné

služby obecnému dobrému inné od císae Maximiliana II. obdaen
titulem z Kocinetu a erbem, jejž básník Jií Carolides oslavil latin-

skými verši 5
) tohoto rozumu :

') Dva z listu jeho zachovaly se, jeden na oslavu Bohuslava z Lobkovic,
druhý na povzbuzení samého Tomáše k básnictví. Srvn. Balbini Boh.
docta II. 119. Procházka Mise. p. 443.

2
)
Bežan 1. c. pag. 226. Srovnej také mj Výbor z lit. es. doby stední
str. 204.

3
)
Praefatio ad Prolus. scholast. Kocín tam dí doslovn k pánu Rožmber-
skému: „me praesentem niagna complexus benevolentia et honoriíice

liberaliterque abste donatum demisisti."
4

)
Praví o nich tamže: „uterque literarum et religionis studiosissimus,

uterque paratus ad me juvandum opera et consilio, uterque ut literátu*,

ita omnium literatorum patronus."
5
)
Umístny jsou verše tyto pod znakem Kocínovým na konci jeho spisu

„O ízení a opatrování božském" od r. 1592.
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Nad temenem aj ! rychlonohého jelínka — roháe
královský krouží kídloma mocn letoun:

tímže inem i Kocín, ducha muž bystrého, snaží se,

vcné slávy peru vznesla by jej k nebesm.

Po této návštv v echách, pi které se mu takého vyzname-

nání dostalo, navrátil se Kocín zase k velectnému „praeceptoru svému"

Janu Sturmovi do Štrasburku. Svobodnému íšskému mstu tomuto

stál dlouhý as (1526 — 1553) v ele Jakub Sturm, jenž nevšední

maje vlohy vladaské ve všech oborech správy veejné zpsobil reformy

blahodárné, tak že v nm, této „ozdob nmecké šlechty," veškeren

tém politický i náboženský ruch v Štrasburce tehdy vrcholil. Mocným
jeho vlivem zvelebeno též školství tak, že Štrasburk dle Bossueta stal

se nejen „une des villes les plus savantes de la Reform," ale i „mo-

dele de disciplin" ostatním mstm.
Pes to však nebyly školy tamní bez nedostatk, jelikož postrádaly

ústrojné jednoty a každá stála o sob. Proto jest r. 1537 Jan Sturm,

který už ped tím v Paíži povst znamenitého paedagoga si byl zjednal,

povolán do Štrasburku, aby tam školství zreorganisoval. Za heslem „leh

wags, Gott mags" ujal se díla s neúnavnou horlivostí, i zdailo se mu
v také míe, že gymnasium jím založené brzo nejslavnjšího jména na-

bylo. Zásady, kterými se u založení a vedení tohoto uilišt spravoval,

uložil ve dvou spisech, z nichž jeden De literarum litdis recte apc-

riendis (1539) a druhý Epistolae classicae (1565) jest nadepsán. Jsa

muž nejen humanismu, ale i církevní reform zcela oddaný, snažil se

Sturm ob tyto veliké idey svého vku uiniti základem soustavy vycho-

vatelské, jejížto stžejní myšlénkou byla vta: „Moudrá a výmluvná

zbožnost jest cílem všech studií." A proto ústav jeho ml mládeži

netoliko vštpovati rzné vdomosti a podávati pravidla libé výmluvnosti,

alebrž navádti ji k životu opravdu zbožnému a mravnému, i jinými

slovy : ml odchovávati povahy, jakýchž tehdejší vk ml nezbytnou po-

tebu „k zachování náboženství, k odolání zlým lidem a ke všemu, co

potebné církvi a prospšno lidem." Tohoto cíle vychovávání a vyuování
nevytknul ped Šturmem nikdo tak urité, jasn a výmluvn.

Jsa methodikem své doby tém nejvýenjším volil k dosažení

jeho ovšem prostedky i dob i vci pimené. Rozdlil gymnasium
na deset tíd tak, aby mládež v 6. roce v n vstupující 16tým z nho
vycházela. Charakteristickým znakem školy Šturmovy bylo písné vy-

mezeni uebné látky jednotlivým tídám a ustanovení tídních uitel.
Studium klasických jazyk bylo i zde hlavní vcí, ale nepstovalo se

za úely církevními, nýbrž bylo sob samu úelem. V prvních sedmi
ronících mli žáci zvykati správnému a jasnému mluvení, v posledních

tech tídách ušlechtilé výmluvnosti.

školské tyto reformy nacházely ím dále tím vtší oblibu a ují-

maly se netoliko v Nmcích, ale i mimo n, Šturm pak nazván jest

tlem nmeckých škol a praeceptorem vší Germanie." Ký tedy div,

le každým rokem poet žáctva jeho vzrstal a zejména i vyšší stavové

syny své k nmu ze všech stran na uení vysílali. *) Tak bylo na p.

') A. G. Strobel, Histoire du gymnase protestant de Strasbourg, 1838.

Laas, die Paedagogik des Job. Sturm 1*72.
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„toho asu," kdy Kocín tam zavítal, „v Štrasburce osob stavu pan-

ského a hrabat do 26." Mezi nimi pan Hcndrich z LwJitenšteina

a bratr jeho Jan Septimius, onen ml vku okolo 14, tento sotva

10 neb 11 let. „A ponvadž oba páni eskou a moravskou e v tom
svém mladém vku dosti dobe umli a za tou píinou Vácslava

z Muttína, rodie Pražského, u sebe chovali : zvdvše, že i Kooín

z cech tam se dostal, sami pvodem praeceptora svého, M. Jana

Breinínga z hoejších Elsas, skrze doteného Vácslava z Muttína
píinu k tomu dali, aby se s nimi seznámil a velmi astá shledání

i pívtivá rozmlouvání míval. Jakž pak ihned v tom mladém vku
svém tito dva páni, mimo jiné, obzvláštní zetel a pozor nad sebou

mli, tak že se velmi uctiv a pívtiv k ueným, jakékoli chudým
lidem 1

) chovati umli. Potom asi po pltetím lét z Štrospurku se

hnuli a do Besanzon, msta knížectví burgundského, odtud do Frank-

reichu, až i do msta Paíže se dostali." *)

Vedle gymnasia bylo v Strasburce vyšší jakési ueni, jemuž ob-

líbené druhdy veejné pednášky (publicae lectiones) Bucerovy, Kapi-

tovy a Hedionovy zdárným byly zárodkem. 3
) Tohoto zárodku užil

rektor Šturm obratn ve prospch gymnasia, piiniv k nmu tak

zvanou selektu i vyšší oddlení o pti tídách. Tu pednášívali k vy-

zvání Šturmov jednak domácí knzi, lékai, právníci a pírodoznalci,

jednak odjinud povolaní profesorové veejn o bohosloví, právech, me-

dicín, filosofii, historii, fysice a filologii, tak že jinoši gymnasiu od-

rostlí mohli v selekt u vtší již volnosti dle ádu dobrovoln pijatého

nabyti odborných vdomostí, v život praktickém nezbytných, jakož

i osvojiti sob onu „pietatem literatam," k níž Šturm tak horliv

pracoval. Magistrát Štrasburský všemožn se o to zasazoval, aby se-

lekta na akademii byla povýšena, ale stalo se tak teprve r. 1566 maje-

státem od Maxmiliána II. dne 30. kvtna daným, šturm stal se stálým

rektorem (rector perpetuus) nové této akademie, jež poslucham svým

smla již udíleti titul „bakalá a mistr svobodných umní." Pokud
ze Sturmových „Epištol akademických" (1569) na jevo se dává, aka-

demie Štrasburská co do zízení svého nespoléhala na zdravých zá-

kladech. Karel Raumcr aspo nazývá ji „ein ungliickliches Mittelding

zwischen Gymnasium und Universitát.

"

4
) Pes to však dodávalo jí

zvuné jméno Šturmovo slávy alespo doasné. A v dob té dal se

náš krajan Kocín k akademii Štrasburské pipsati.

Šturmova rozsáhlá uenost a výmluvnost tém Ciceronská napl-

ovala etné jeho posluchae obdivem a úctou; ale laskavost i dobro-

srdenost v obcování nakloovalo mu jich srdce. Také Kocín pilnul

k slavnému kmetu s celou duší. Vzpomíná si na ješt v pozdjších

letech astokráte s úctou a vdností, ba nazývá jej „svým otcem",

což svdectvím nematnýin, že mezi nima býval as pomr velmi srdený.

Nepochybn propjoval se mu Kocín pomocí svou pi vdeckých

snahách jeho. Vždy sám o sob praví, že dv knihy ze škol Sturmových

') Rozumj : ke Kocínovi.
2
)
Kocínova Historie turecká II. díl str. 133 sq.

3
) Sr. Baumv spis: Capito und Butzer 1860.

4

)
Geschichte der Paedagogik, I. Theil, str. 287.
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na svtlo vydal *). Šturra zase majetným i dobroinným jsa odvdoval
se zdatnému a „chudému" spolupracovníku všelikým inem: podpo-

roval jej snad i penzi i pímluvami svými. K tomu se tuším ponáší

výrok Kocínv z 1. 1594, že se mu „ped lety dvacíti (tedy ped
r. 1574) nejedny píiny k ustavinému bytu a osazení se mezi cizími

podávaly, zvlášt když byl na uení v Strospurce." 2
)

Konnexe Šturmovy neobmezovaly se toliko na Štrasburk, alebrž

sahaly daleko. Bylt on v píin reformace, k níž s celou vroucností

duše své pilnul, z rozkaz vyšších nejedno dležité a nebezpené
poselství na se vzal a tak ve známost vešel s mnohými knížaty a

vzácnými osobami. Všude pak zasazoval se o prospch souvrc svých,

kalvinist. Dokud ve Štrasburce luteráni nemli vrchu, snášeli se dosti

dobe s kalvinisty, ale po r. 1560 zmáhalo se záští obou stran jako

v Nmcích vbec, také v tomto mst ím dále tím více. Sám smílivý

jinak Šturm zapleten ve spor s pastory luteránskými, kteí piklemi

toho posléze dovedli, že ctihodný kmet s úadu rektorského byl složen

(1580) 3
).

Jaké stanovisko zaujímal asi Kocín ve sporu tóra? i nehýbaly

myslí humanisty našeho otázky náboženské? Není vru pravd podobno,

že by muž uený vbec za tehdejších dob mohl býti lhostejným u vcech
víry. to tím mén, bylli jednak v živém obcování s mužem o reformaci

velozasloužilým a jednak poután svazky pátelství a vdnosti k pova-

hám, jaké byli Michal Špánovský a Vácslav Vesovický. Oba byli

horlivci u víe a což ne bez významu, oba hlásili se ke stran neka-
tolické.

Pochybuji velice, že by pi obecné tehdáž nesnášelivosti jednot-

livých konfesí Kocín u tch pán byl nalezl pízn a podpory, kdyby
byl náležel ke stran jim odporné, katolické. Mám tudíž za to. že

Kocín, a nebylli nadchnut kalvinismem, zajisté smýšlením svým náležel

k Jednot bratí eských, kteíž, jak známo, nauce Kalvínov mnohem
více páli nežli Lutherov 4

). Ba vtírá se mi maní pomysl, jakoby
krom vdeckých i jiné jakési ohledy 25tiletého krajana našeho byly

do Poryska vedly. Tolik aspo jisto, že s ním Mitis živé udržoval

') Srovnej co jsme o spisech tch na str. 106. povdli. Mezi spisy Šturmovými.
jichž seznam ve Schmidtov La vie et les travaux de Jean Sturm 1856
podán, uvádí se také vydání spisu Hermogenových. Tento Hermogeqes
z Tarsu žil za vlády Marka Aurelia a byl slovutným eníkem. Sepsal
již v 17. roce vku svého rhetorické dílo z pti ástí se skládající,
jež veliký mlo vliv na studie rhetorické pozdjších dob a jemuž se
etných komentá dostalo. Nejlepší vydání jest Walzovo ve slmre
„Khetores «raeci tt

(I. díl). V 25. roce svém pozbyl llermogenes pamti,
ei a rozumu.

-) Historia církevní Eusebia; pipiš Petru Vokovi z Rožmberka.
:t

) Kiickelhalm, Johann Sturm, Leipzig 1872. Srovnej také dra, Bosslera
lánek „Sturm" ve Schmidtov Encyklopaedie des gesammten Erziehnngs-
und Unterriehtsweseiis.

A

) Totéž mínní, a nepímo, pronesl p. Jireek (v Rukovti II. 313) ka
o Veleslavínovi, že „užší píze spojovala jej s souirrci jeho, Kocínem
a Iluberem"; ped tím pak praví, ..že B£ Daniel byl tajným posluchaem
Jednoty bratrské, tak eeným nikodemitou. anobrž takoka starostou
souvrcv svých v Praze a v mstech západních."
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spojení, týž Tomáš Mitis, o nraž svrchu již povdno, že rozšioval

v echách zakázané knihy smru kalvinského a cvinglianského. Z list

nás dochovaných zejino, že Kocín býval zejména v píin Soda-
litails Uteratae Mitisovi ochotným prostedníkem. Spolenost tato t-
šila se za onch dob znanému rozkvtu. lenové její byli ve vtších
mstech netoliko po echách a Morav, ale i po Uhrách i Slovinsku

(Slavinia) rozptýleni a piiovali se o zvelebení latinského zpvu
církevního ve škole i chrám. Mužové i urození i uení nestydli se

na krucht zpívati písn kostelní, jež Mitis a jiní básníci latinští

(„musici") bud samostatn skládali bud z eštiny pekládali 1
).

Tato snaha Mitisova docházela také v Nmcích chvalného

uznání, jakož vysvítá z listu, jejž mu Kocín ze Štrasburku poslal.

Píše mezi jiným: „Konrád Rumbert tvou snahu schvaluje, a by si

v tak zbožném pedsevzetí pokraoval tebe opt a opt jak svým tak

jménem kesanské obce žádá. Našeho Prokopa Lupác Poemata
evangelica jeho úelu velice prý napomáhají. Seber tudíž, mašli ješt
nkteré jiné podobného druhu písn a pošli je sem pi vhodné píle-

žitosti. Pozbuzuj také jiných básník (poeticae studiosos), aby totéž

inili: tím neb tomu podobným inem oslaví se jméno vlasti naší

u uených muž zde i jinde" 2
). Dotený tuto Humbert v jednom

listu svém nazývá Jana Šturma „naším rektorem" (rectoris nostri cla-

rissimi 3
), možná tedy že byl profesorem Štrasburským. K pobudce

jeho vydal tamní typograf Berger 1. 1568 posmrtn „Mathaei Collini

lyrica opuscula" „pkn a správn." Odbyl však ledva 60 exemplá.
Humbert chtje mu z nesnáze pomoci, požádal Mitisa, aby jemu živo-

topis Matouše Kollina, jeli nkým v echách sepsán a vydán, poslal

a sice — jak praví — „skrze tohoto nám spoleného pítele pana

Kocína." Hodlalt dobrý ten muž, titul a prvý list knížky dotené
ponkud zmniti a inem takým ji uiniti prodajnjší 4

). Nechceme
pátrati, staloli se po vli a pání Humbertov, a pestaneme na tom,

co nám o pátelském našeho krajana pomru jednak k sob jednak

k Mitisovi napovdl.
Na základ pramen, jichž jsem se dobrati mohl, nemohu sic

urit naznaiti studia odborná, kterýmž Kocín v Štrasburce se oddal.

Ale z potomního bhu života jeho snadno se lze dovtípiti, že jej bavily

zvlášt jazyky klasické a vdy právní. Zdá se také, že vdychtivému
duchu jeho akademie Štrasburská zplna nevyhovovala, sic jinak nebyl

by zajisté po ptiletém pi ní pobytu cítil potebu, k nabytí hojnjších

vdomostí odebrati se do Itálie na universitu Padovskou, kteráž tehdy

') Procházka, Miscelhmeen der bóhm. und máhrischen Literatur, 1784.

pag. 418 sqq.
2
) Thomae Mitis Hymnodiae in Messiam libri II. Pragae 1576.

3

) Procházka, 1. c. pag. 413.

') List Huinbertiív, z nhož tato fakta vyata, psán dne 3. íjna; rok

sice není vyten, lze ho však uhodnouti. iní se tu zmínka o nedávné
smrti básníka Jiího Fabricia. Ten pak zemel dne 13. ervence 1571.

List onen psán tudy také 1. 1571. Jelikož „Collinica opuscula" vydána
dle slov listu „ante annos tes", tehdy nemže mínn býti rok 1576 —
jakž Jireek (v Rukovti I. 366) soudí, alebrž spíše r. 1568. Srovnej

Procházka 1. c. pag. 427. sqq.
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slávy evropské požívala. Kocín zavítal do Padovy 1. 1575, což zvlášt-

ního jeho vypravování na jevo se dává. Dotýkaje se totiž svrchu jme-

novaných pán z Lichtcnšteina, praví o starším Hendrichovi, že z Paíže

..navrátiv se dom z nabádání pana Ilartmana, bratra svého staršího,

hospodáství se ujal." *) „Ale (mladší) Jan Srjytiniiiis s praeceptorem

svým do Vlach se vypravil, kdež jsem se opt s ním 1. 1575 a 1576 v Padni,

mst pánv Benátan, shledal a obzvláštní k sob lásku a pívtivost

jeho skutení' poznal. Tam praeceptor jeho M. Jan Breining titule

doktorského obojích práv v pítomnosti mé dostal. Odtud když nás

ten prudký Benátský mor na rzno rozehnal, pan Jan Septimius do

Konstantinopole se dostal a odtud do Palaestiny. Egypta a jinam tak

daleko putoval, že nemnoho sob má podobných. Y kterémž putování

svém ml vrného a upímného tovaryše echa našeho, pana Fridricha

z Yietum a na Klášterci." a
)

Kocín uchýlil se z Padovy nepochybn do Francie. Biografové

jeho aspo tvrdí, že navštívil také akademie francouzské, všude pro-

stedkuje spojení uenc s eskými spisovateli, kterýmž prý o svých

v tom výsledcích hojn dopisoval. 3
) Dlouhým tímto ci/.incováním nabyl

Bie Kocín vzácnou zkušenost u vcech zahraniných, ušlechtilou vzd-
lanost klasickou a dkladnou známost práv, avšak vyerpal také své

ddictví otcovské až na dno. Zatouživ tudíž po milé otin a stálém

jakémsi postavení, vrátil ser. 1577 do Cech. Než poslyšme jeho sama:

„Po desítiletém tém putování rád bych již na pevném jakémsi míst
nohy zastavil, k stálému života spsobu ducha pivinul, ve kterémžto

bych vlasti netoliko ze studií úet položiti, nýbrž jí práci svou se ctí

ukázati mohl: neho toho i dospívající vk i vyerpané ddictví otcovské,

jež vždy velmi skrovné bývalo, nutn ode mne vymáhá." 4
)

eská opera r. 1876.

Od

L. Svobody.

editelstvu eského zemského divadla, jež nastoupilo o veliko-

nocích minulého roku, musí se dáti aspo jedno dobe zasloužené

Évdectví, že mnohem více slihovalo, než provedlo. Ale krásnými ped-
sevzetími a velkými sliby se již od nepamétných dob divadelní editelové

pi nastupování své vlády rádi blýskávají : a na konci roku pohlednouli

znaní svých skvlých slib a srovnají je se skuteností, pravideln
se stává, že se jim objevuje ironický úsmv na rtech. Velkolepé sliby

n vnjších nových správc našeho divadla o „povznesení pravého umní,"

') Týž Hendrích z Lichtenšteina — dle Kocina — „1. 1585 jako posel

císaský ti porty turecké v Gallipoli umel."
•) Historia turecká díl II. str. 133.
', Jirekova Rukov díl II. str. 367.
*) Praefatio ad „Prolusionem scholasticam politicae exercitatíoms."

8
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o „pelivém pstování domácí produkce" atd. nemly tedy hrub p-
vabu novosti a pvodnosti. Španlské jedno písloví dí, že „cesta do

pekel jest vydláždna samými sliby a dobrými pedsevzetími" — a

hle, práv v tchto dnech ehtá se na nás s eského jevišt živé

peklo hned najednou s „500.000 ert"! Jest to vru po ertech pkný
kus; vystupují v nm všelijaká zvíátka: mouchy, kohouti, slepice,

a cudné zvíecí párky se mezi jiným produkují též milostným „dvoj-

zpvem," jejž provádjí tak umlecky, že by rozmilá drbež ze dvora

oka svoje hanbou k zemi klopila, kdy by pítomna byla té vábné

he! Po celou letni sesonu hráli na eském jevišti havrani, sloni,

velbloudi, opice, zkrátka zv druhu vznešenjšího; nyní na vrcholí

zimní sesony k vli zmn kokrhá v zemském divadle kohout se slepicí.

Tím snad má naše dramatické umni býti spaseno. Správa divadelní

kráí nyní vru po pepodivných cestách. „Od stupn k stupni 1
' —

tímto „asovým," v pedmstských arénách Pražských už ped drahnými

lety svrchovan otepaným kusem dospl nynjší repertoir eského
zemského divadla na výši situace. Páli bychom si, aby divadelní

družstvo in corpore piln na kus ten chodilo : jest velmi pouný,

vyjaduje už svým názvem pokroky jediného eského umleckého jevišt.

Ped samým nastoupením nynjší správy divadelní bylo v tchto

listech výstražn eeno, že eská opera v Praze úkol svj jen tehdy

vyplní, když správcové její ádn porozumjí vlastnímu úelu a povo-

lání jejímu, když nebudou hledati spásu jen v konkurrenci se zdejším

jevištm nmeckým pekupováním a zimniným uvádním na jevišt

naše všeho, co práv „zajímavého" cizina vyrobila, alebrž pilný zetel

obrátí k soustavnému pstování slovanského repertoiru. Keditel musí

býti pedevším dkladným znalcem našich pomr umleckých, musí

býti z upímné duše nadšen pro rozvoj a blahý rozkvt domácí pro-

dukce umlecké, musí býti v stálém spojení s ostatním umleckým
svtem slovanským co muž, jenž védom jest si toho, že stojí v ele

národního ústavu, který má národu našemu býti povždy pevnou hradbou

proti dravým vlnám živl cizáckých. Tot conditio sine qua non. Takový

hyl by pak ovšem na svém míst, a opera eská v Praze by pak

vi západním školám: vlaské, francouzské a nmecké v pravdé byla

zastupitelkou živlu slovanského. Teprve v druhé ad mj u nás místa

jen to nejlepší, co souvká cizina nám podává, abychom povšechný

obraz neustálého vývoje a pokroku s oí neztráceli.

A co nám podala nynjší správa „nejlepšího" z cizích luh?
Jest tu pedevším dvouaktová komická (!) opera „Zlatý kížek" od

Ignáce Brulla. Kdo jest to? Zaáteník v komposici, nováek na

prknech divadelních, žije ve Vídni co „nová hvzda, jež vzešla umní
nmeckému v oboru komické opery." Nmci jsou v ohledu tom vru
politování hodni. Ne snad, že by u nich byla nouze o takovéto hvzdy
na nebi umleckém, naopak skladatel se u nich jenjen hemží, a pec
pouze jen jediný z nich vyniká pvodní tvrí silou, vlastním rázem

a v pravdé novým smrem ve tvoení forem dramatické hudby. Jest

to R. Wagner, který hudební drama v Nmcích povznesl k výši ped
tím netušené. Jestliže již cizin popáváme místa na jevišti našem,

má se to díti s výbrem opatrnjším; ne zaátenické práci ceny po-
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chybné, nýbrž vynikajícímu umleckému dílu má býti pednost dána.

A jeli na našem divadle dokoán otevena brána vlaským a francouz-

ským operám, pro bychom se nemli seznámiti s tím nejlepším, co

na poli hudby dramatické v Nmecku bylo vytvoeno : s nkterou

Wagnerovou zpvohrou? Ale dosud se pravideln stává, že správa

divadelní s obzvláštní zálibou sahá k obskurním zaáteníkm nmeckým.
Nmecká komická opera od dob Lortzingových až na naše dny zstala

osielou; nevynikl tam ani jediný skladatel niím novým pvodním
v oboru veselé hudby dramatické ; vše, co tam bylo vytvoeno, i s tímto

nejnovjším „Kížkem" nestojí hrub za e. Bývají to z pravidla malo-

mocné plagiáty starší školy, cest dávno vyšlapaných. Z Brllova „Kížku"
mohou míti Nmci tím menší potšení, ponvadž v nm mimo nkolik
fatálních reminiscencí z Mozarta, Schuberta, Lortzinga pramálo jest

nmeckého. A proto jsou politování bodni tváíce se, jako by byli v Briillovi

našli spasitele nmecké komické opery. Dj, jejž ostatn velmi obratn

Mosenthal pro jevišt upravil, rozvíjí se na pd francouzské za dob

válek Napoleonských, a to práv svedlo skladatele k nápodobení slavné

francouzské opera comique. Hlavn pevládá v „Kížku" ráz Auberovský,

ale v jak vybledlých formách! O celkové, soumrn zbudované stavb
nelze tu ani mluviti; jest to více ada samostatn zaokrouhlených

ísel hudebních, árií, kuplet a finálních ensembl, jež jsou od sebe

roztrhány nechutnou prosou. V prvém jednání dává Briill francouz-

ským sedlákm zpívati polskou mazuru v manýe Chopinov ; vše to

bezpochyby za píinou vtší pestrosti. ím vtší strakatina, tím lépe;

výbr je pak snadjší, a každý poslucha si mže svou melodii z di-

vadla odnésti. „Melodií" jest v „Kížku" až pespíliš, a pec chovalo

se k nim naše jinak dosti melodické obecenstvo s patrnou zdrženlivostí

;

snad si vtšinu jich už bylo odnkud jinud dom pineslo. Brullovo

dílo bylo obsazeno nejpednjšími silami naší opery, pes to prese

v^pcko nedošlo na našem jevišti úspchu.
Ani druhá z provedených v této seson oper nmeckých „Astorga"

od Aberta nemla u nás práv valného štstí. Ovšem jí uškodilo po-

chybené obsazení, ale i její absolutní cena jest jen nepatrná. Nálcží

práce ta ke známému druhu nmecké „Kapellmeistermusik," podobn
jako Kittlova zpvohra „Bianka," o níž jsme se ped rokem na tomto

míst sieji zmínili. Jest to významné pro naše echonmce. Jako

Kittl tak i Abert jsou našimi krajany, oba odcizili se národu našemu
a pilnuli pak k neutrální hudb kapelnické, jež holduje pedevším
liberálnímu eklekticismu, pece však nejradji se drží mlhav sladko-

bolného slohu Mendelssohnova. Nyní jest Abert ve Stutgarté kapel-

níkem pi tamjší dvorní opee. „Astorga" náleží k starším jeho

pracím a pomrn pec ješt nejlepším ; co pozdji napsal, vše jest

ješt slabší než „Astorga", nejnovji zejména jeho „Král Enzio" po

smutném prvním provedení na zdejším nmeckém jevišti zmizel v tem-

ných hlubinách divadelního archivu. „Astorga" dávala se na nmeckém
zdejším jevišti již po drahnou adu let a pro eské národní divadlo

má tím mén pvabu, ím více se tvrce její národu našemu odcizil.

Z výkazu produkce domácí, jenž byl ped rokem v tchto listech

podán a jenž obsahoval slušný poet deseti operních skladeb, dostalo

8*



116 L. Svoboda:

se pouze dvma provedení na našem jevišti. Jsou to velká ptiaktová

zpvohra „Vanda" od Dvoáka a dvouaktová prostonárodní zpvohra
„Hubika" od Smetany. editelstvo má ješt velmi mnoho dohánti,

tím více, že v roce práv uplynulém literatue naší opt pibyly nové

opery: Bendí napsal tíaktovou komickou zpvohru „Varovný kvt"
na slova Rufferova, pak komickou opereta „Princezna indická" na text

Puldv a Dvoák píše práv komickou zpvohru „Políek knížeti" na

slova J. O. Veselého.

Dvoákovou „Vandou" zahájila nová správa innost svou s úspchem
velmi estným. Zdálo se, že po dlouhém nechvalném zanedbávání do-

mácí produkce operní opt nastává doba umní našemu píznivjší.

„Vanda" byla hned prvním veerem velmi pízniv pijata; skladatel

byl po každém jednání volán, úspch byl zabezpeen — a pec se

novinka ta nedokala než asi tverého pedstavení. editelstvo ji ne-

chtlo využitkovati ; kdy by ji bývalo pedvádlo s takou vytrvalostí,

s jakou pozdji obecenstvu vnucovalo „Astorgu", mohla býti „Vanda"

kusem repertoirním. Jest to práce uzavených forem velké opery,

jednotlivá ísla sólová i ensemblová jsou effektn stavena, oplývají

bohatou fantasií hudební, a všude prozrazují zvláštní individualitu

skladatelskou, jež jeví nepopiratelný ráz ducha slovanského. Libreto

napsal Polák profesor Surzycki, V. B. Šumavský je peložil a František

Zákrejs je upravil pro eské jevišt. Zosnováno jest na základ ná-

rodní polské povsti o sliné dcei Krakov, královn Vand, ježto

v mnohém ohledu pipomíná na naši povst o knžn Libuši. Hlavní

myšlenka celého dje jest hrdinné obtování se královny Vandy na

spásu vlasti. Nmecký kníže Roderich plení svými vojsky požehnané

kraje vlasti polské; v rozhodném okamžiku, když ob vojska v boji

se srazí, slibuje Vanda bohm v ob dáti mladý život svj, dopejouli

jí vítzství. Vojska její zvítzí a Vanda klesá v chladné vlny rodné

eky Visly, žehnána jsouc národem. — Hudební mluva Dvoákovy opery

je stále živá, ale práv proto, že plyne vždy jen z invence ist hu-

dební, nevyrstajíc vždy ze slova poetického, stává se v stálém svém

víivém proudní jaksi jednotvárnou i unavuje. Aby skladatel širé roz-

mry ptiaktového libreta dovedl spojiti v jednolitou stavbu hudební,

jest pec jen úlohou velmi nesnadnou. Obyejn si tu pomáhají skla-

datelov tím, že výrazným, markantním charakterisováním hlavních

osob pivádjí dobrodjný kontrast ve své tvary hudební a pec za-

chovávají jednotu celku dsledným užíváním urit vyznaených typ
hudebních pro tu onu hlavní osobu pi každém její se objevení na

jevišti. Dvoák jen poídku z výhody té koistí; tím drobí se mu
asto stavba hudební pod rukama v jednotlivá, s celkem nesouvislá

ísla staré formy operní. Praxe operní v pítomné dob nejvíce peje

normálnímu rozdlení ve ti jednání. V užším tom kruhu soustedí se

jaksi tvrí síla skladatelova; v té form povstala též dobou novjší

celá ada šastných, úinných prací rázu jednolitého, celistvého, což

jest ovšem první podmínkou každé práce umlecké.
Jednotný tento sloh, plynoucí z geniální reflexe hudební, pro-

dchnutý ryze eskou invencí hudební vyniká obzvlášt pi nejnovjší

dramatické práci Smetanov. Libreto „Hubiky" napsala Eliška
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Krušnohorská dle povídky od K. Svtlé, kterou první roník naší

Osvty byl zahájen. Zpracování jednoduchého dje pro jevišt jest

zdailé i radí se mezi nejlepší libreta eská, jmenovité lyrická místa

v ladné form písn národní jsou pravé poetické perly; v nich se též

z pravidla vrcholí zvláštní Smetanovo mistrovství v postižení originál-

ního hudebního tvaru národní písn eskoslovanské. Smetana se již

ve své „Prodané nevst" postavil na zcela zvláštní, u nás po tu dobu

neobvyklé stanovisko národní hudby. Umlecká cena „Prodané nevsty"

spoívá pedkem na znamenité charakterizaci hlavních osob a šastném

podání eského národního tonu ve scénách lidu venkovského. V „Hu-

bice" mimo vše to pekvapuje krásný celek, v nmž takoka každá

jednotlivá nota jest na svém míst, veskrz dokonalá deklamace hudební,

jež ze slova poetického vyrstá a s originálními tvary polyonické

a pec tak samorostle plynoucí instrumentace v jedno se pojí. ..Hu-

bika" je nejlepší partiturou komické hudby, již Smetana dosud na-

psal, a jedna z nejznamenitjších prací, kterou eská produkce v dob
naší veejnosti podala. Smetana svým dokonalým pochopením hudební

duše národu našeho vytvoil sloh ryze eskoslovanský, jehož originál-

nost a dokonalá vytíbenost v umleckém ohledu úctu a obdiv vynucuje

i tm, kteí jinak stojí v nepátelském táboe proti všemu, co z ná-

rodu našeho vychází. Vídenské a Lipské hudební asopisy s velým
uznáním mluví o novém tom eském slohu hudebním; jest to první
pípad, že i nmecké listy s takým úastenstvím rozebíraly umlecké
dílo eského skladatele. Pední Vídeské denníky pinesly vesms
delší pochvalné zprávy o prvním provedení „Hubiky" a skvlých
ovacích, jež vdný národ prvnímu našemu mistru hudby ze srdce

upímného ustrojil. Avšak ješt mnohem dležitjší jsou pedevším hlasy

listv odborných. Vídenský list „Illustrirtes Musik- Theater- und Lite-

ratur-Journal" promluviv o libretu „Hubiky" dokládal: „K tomuto dji
napsal Smetana roztomilou, jednoduše prhlednou hudbu, jež svými

v pravd národními rythmy a melodiemi ihned mysl posluchae uchvacuje.

Tžišt hudby jest skladatelem položeno do orkestru ; s nápadnou non-

chalancí zachází však s hlasy sólovými. Tím nechci íci, že Smetana

pidluje orkestru tutéž úlohu, jako R. Wagner; on provází zpv, však

prvod ten jest tak rozmanitý a pec tak nehledaný tak mnohohlasý

a originální, že ucho bezdn vždy ladné té he orkestrální naslouchá."

Pední Lipský hudební asopis „Musikalisches Woehenblatt" vyslovil

se takto: „Co dokonalý, veskrze vzdlaný hudebník vyznamenává se

Smetana noblesou a bohatstvím vynalézavosti, dramatickou pružností

a roztomilou grácií. Jeho hlavní význam leží v tom, že se jemu prvnímu
podailo napsati v pravd národní hudbu eskou. Kdežto ostatní

eští skladatelov vedle vlastního živlu národního se pohybují po vy-

šlapané dráze vlaských vzor, Meyerbeera a „velké opery", z ásti

té/ Wagnera, dobyl si Smetanu úplné samostatnosti. Onen národní

moment není pi nm snad pouze pispsobený, nápodobený, dlaný,
nýbrž jest základem a podmínkou jeho tvoení. On úpln vsál do sebe cha-

rakterní ráz svého národa, istou, upímnou veselost, kteráž práv Cechy
ped jejich více sentimentálními, bratrskými soukmenovci vyznamenává,

a z této studnice prýšti se jasn a pln bohatý pramen ryze národních
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melodií a hudebn charakteristických zvláštností. Jeho vlastní pdou
jest život národa, a sice jeho národa, a tu tvoí postavy, plné zdra-

vého života a jadrného humoru. Jeho díla jsou vysoce povznesena nad
obyejným „dláním oper," jsou to výtvory vniterního hudebního

procesu, prosty všeho bažení po effektu. Jeho postavy mají život a po-

vahu, jsou z jedné litiny, ne však pouhé šablony pro effektní kousky

hudební, nýbrž jsou stvoeny proto, aby žily, milovaly a byly milovány.

Toto krásné, v pravd hudební tvoení do^lo též nejlepších uspchav,
jeho díla v skutku znárodnla. Tak shledáváme i zde zvláštní ráz doby

naší, totiž rozvoj národní hudby. Hudba, která byla díve vždy jme-

nována umním kosmopolitickým, všeobecn jeví snahu, státi se ná-

rodní. Tak jako vidíme vlaskou, francouzskou hudbu vyrstati, tak

jako i my Nmci jsme si vytvoili hudbu nmeckou, tak musíme snahu

tuto i u jiných národv uznávati za oprávnnou a iníme to s tím

vtší radostí, podávali se nám tu nco celého, ryzého. Všemi tmito
vlastnostmi honosí se též nejnovjší dílo Smetanovo „Hubika." Jedno-

duchý dj podává skladateli píležitost k vytvoení nkolika rozto-

milých postav, jež sledujeme s radostným pocitem. Zejména prvý akt

obsahuje skvlá místa. Pi tom jeví celek harmonické zaokrouhlení

a propracování, jež prozrazuje dramatický jemnocit skladatelv. Zvláštní

pozornosti též zasluhuje zacházení s orkestrem; po velmi samo-

statném vedení, po bohaté malbé povah a situaci poznati lze, že

jest Smetana horlivým ctitelem Wagnera a že jeho díla okem a uchem
pravého, samostatného hudebníka studoval. Jeho dílo jest v pravd
událostí pro Pražskou hudební sesonu. S napnutím hledíme vstíc jeho

nejnovjší slíbené práci, jakož i opee „Libuše," jež hotova leží

v psacím stolku jsouc urena k otevení eského národního divadla."

Práce dokonalá dochází konen vždy v umleckém svt uznání,

nech si má ten neb onen národní ráz. Krása zstane vždy krásou,

nech si vyjde z kteréhokoli národa. Kouzlu nejnovjší opery Smeta-

novy každý podléhá, i laik odchází z eského divadla s tím pesvd-
ením, že strávil krásný veer ve spolenosti muže geniálního, mistra

stojícího na výši svého umní. Na konec dlužno ješt podotknouti, že

„Hubika" vyjde v brzké dob tiskem; známý pítel umní našeho

p. dr. Strakatý vydá ji na své útraty ve prospch tžce zkoušeného

mistra našeho. Snad také pijde as, kde divadelní úprava „Hubiky" bude

aspo slušná, díla takového dstojná; „Hubika" stavši se u nás sensaním
kusem, zasloužila si už tím také u nynjšího editelstva více šetrnosti.

Tetí pedstavení „Hubiky," jež dáváno bylo ve prospch skla-

datelv, stalo se památným jak v djinách eské opery tak i v život

skladatelov. V ten veer bylo divadlo peplnno vlasteneckým obe-

censtvem, jehož nadšení od ísla k íslu zrstalo; jásavému potlesku

nebylo konce. Po prvém jednání strhla se pravá boue pochvaly, skla-

datel jest volán. Když se objevil, naplnilo se jevišt deputacemi roz-

liných spolk, ježto mu odevzdávaly stíbrné a vavínové vnce.

Z každého vtšího msta eského a moravského došly slavného mistra

blahopejné pípisy a telegramy ; mnohé místo eské jmenovalo jej

estným svým obanem, a „Umlecká beseda," stedišt vynikajících

umlc a pátel umní eského, jmenovala jej svým estným lenem.
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Rozhledy na poli technickém.

Podává

Ladislav Hajniš.

„lovk jest zvíe, které zhotovuje si nástroje," praví Frankliu.

Výrok tento — jeden z celého davu obdobných definicí lovka —
není však písn pravdivý, nebo i divoký slon, když ulomí vtev, aby

si jí mouchy odhánl, zhotovuje sob nástroj l

) ;
podobn opice užívají

vtví a kamen co zbraní, a roztloukají tvrdou skoápku nkterých

plod pomocí kamen. ") Zde máme netoliko užívání nástroj u zvíat,

ale v ulomení vtve máme i „výrobu" v nejhrubší form.
Pravdivjším stal by se uvedený výrok Franklinv, kdy bychom

definovali lovka co „zvíe", které zhotovuje si „stroje'
1

, kde slova

„stroj" užíváme ve smyslu nové kinematiky. 3
) Již první krok, kterým

lovk vystoupil z nejsurovjšího stavu poínaje užívati ohn, byl, jak

se zdá, provázen vynálezem „stroje", neb aspo toho, co prvním po-

kusem o sestavení stroje nazvati mžeme. Onen aparát, jímž lovk
v šerém vku. dávno ped prvním zásvitem historie, rozdlával ohe,
aparát to, který podnes v píbuzných tvarech u národ divokých se

nalézá, mže považován býti za pratvar, z nhož bhem mnohých tisí-

ciletí vyvinuly se ony stroje doby pítomné, jimž lovk vdechl ást ducha

svého a jimiž upoutal síly pírodní, budivší v nm prvé strach a úctu

Nemželi se lovk honositi výhradním užíváním nástroj, má
tím mén práva

, piítati sob výhradn innost stavitelskou, nebo

nehledimeli ani k umlým stavbám rozliných nižších zvíat, shledáváme,

že i nejbližší píbuzní lovka v íši zvíat — totiž anthropomorfické

opice — staví sob ploché chýše na stromech, a že rozmanitými um-
lými prostedky hledí ^e chrániti vlivu povtí. *)

Avšak tebas by nástroj a byt nebyly vynálezem lidským, lovk
pece v tvoení obojího objevil plodnost a schopnost pokroku, jaká

nikde u zvíat se nenalézá. On postoupil od nástroje ku stroji, a zdo-

konaloval stroje své, až se i osmlil, dáti psobiti v nich silám ele-

mentárním, on povznesl se v budování staveb svých nad pouhou potebu,

pokroiv od brubých chýší pravku k ladným formám chrám hellen-

ských. Každý pokrok v tchto smrech ml za následek i pokrok

u vzdlanosti vbec, a pokraující kultura se svými vzrstajícími po-

tebami stala se opt matkou nových vynález.

') Viz Darwin „Pvod lovka 1
'. Díl I. kap. 3.

2
) Tamže kap. 2. a 3.

3
) Definici „stroje u donedávna velice kolísající a neuritou uvedl Reuleaux

ve sv' „kinematice" v uritou forma. Všelikou soustavu, v níž jednotlivé

asti jsou tak spojeny, že každá ást mže vykonávati jen urité pohyby
s vylouením všech ostatních pohyb, které se ješt mysliti dají. nazývá
mechanismem. Dámeli psobiti na mechanismus síle lidské, zvíecí neb
elementární, a uvedemli tím veškeré ásti mechanismu v píslušné jim
pohyby, máme ped sebou stroj.

4

)
Darwin „Pvod lovka" I. 5.
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Kdo stopuje djiny kulturní, pozoruje všude tento vzájemný vliv

vzdlanosti a pokrok technických. Jak velice si této dležitosti

technických pokrok byl vdom již vk starý, ukazují ony báje, které

dležité 'vynálezy piítají bohm a hérom. Bylli však tento vliv

znaný po všecky asy, stalo se psobení jeho v dob naší neobyejn
mocným. Zdokonalení, ba možno íci vynalezení parního stroje Wattem
v druhé polovici minulého století stalo se klíem, kterým otevena

brána nové doby, od pedešlých zcela rozdílné. Minulé století zstane

povždy památným pro velký pevrat, který jím byl pipraven : revoluce

filosofická ve Francii a v Nmecku, revoluce politická ve Francii a

revoluce technicko-prmyslová v Anglii staly se základem toho, co

nazýváme vzdlaností devatenáctého století. Revoluce technická stojí

zde co aequivalentní a stejn závažná s obma ostatními. Právem dí

Springer ') : „Jest to více než hra ve slovech, tvrdíraeli, že jako ve

Francii konventem lid stal se politicky suverénním, tak i lovk sob
vynalezením stroj dobyl suverenity v prmyslu, a že tato revoluce

(prmyslová) jest dstojným pendantem k revoluci politické na druhé

stran Kanálu." 2
)

Za krátkou dobu jednoho sta let zmnily se pomry spoleenské

podstatnji, než za celou adu vk pedešlých. Jaké pevraty zp-
sobeny ku p. jen železnicemi, paroplavbou a telegrafií : objem zem
se zmenšil, a kraje, které,ddm našim ležely v dálce nedostižné, jsou

nám bližší než v oné dob byla Pražanu Paíž. „Ze všech vynález,"

praví Macaulay, 3
) „krom vynálezu písma a tisku, nejvíce prosply

vzdlanosti lidské ony vynálezy, jimiž zkracují se vzdálenosti. Každé
zdokonalení dopravy jest dobrodiním netoliko materielním, ale i morálním

a intellektuelním."

Vymeziti, pokud to možno, vliv asu a prostoru, a sprostiti

lovka tížícího jha hmotné práce, „aby každý jednotlivec vtší ást
svých sil a svého asu vnovati mohl zdokonalení své svobodné indivi-

duality" 4
) — to jsou cíle, které si položil lovk na poli technickém,

a jichž dosáhnouti hledí všemi prostedky, jaké poskytuje mu pokroilá

vda a nastádaná zkušenost.

Bude úelem nové rubriky, kterou naše „Osvta" tímto lánkem
otvírá, aby stopovala pokroky v tomto oboru a pedvádla tenám
svým zajímavé zjevy z pole technických prací. Nemže se tu ovšem
jednati o podrobnou kroniku všech novinek v tomto odboru — to po-

necháno budiž asopism odborným — vylííme však, pokud to obme-
zený prostor dovoluje, všecky vynálezy a pokroky, které bud pro zvláštní

dmyslnost svou, neb pro dležité následky z nich plynoucí mají ná-

roky na pozornost kruh širších. Že úvahy theoretické zstanou vylou-

eny, jest pirozeno, naším polem budou výsledky praktické.

J

)
„Gesehichte des Bevolutionszeitalters" str. 373.

-) K tmto slovm Springerovým teba však poznamenati, že technická
revoluce v Anglii nezáležela ve vynalezení „stroj", a ovšem vynález
parního stroje byl jaksi signálem, jímž k innosti probuzen dmysl
technický, a teprve od tch dob povzneslo se strojnictví nad pouhou
empirii.

3
) The History of England. Vol. I. Chap. III. p. 365 (Tauchnitz edition).

') Springer, ibid. p. 372.
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V lánku dnešním co úvodu k periodickým referátm dalším

vylííme nkteré vynikající a dmyslné vynálezy posledních let, a po-

užijeme píležitosti této, abychom naznaili nejbližší cíl, k nmuž ten

onen obor technický nyní smuje, a otázky, které práv v popedí se

nalézají.

ekli jsme výše, že mechanismus, v njž psobiti dáme silám

svalovým neb elementárním, stává se strojem. Ve velmi mnohých pí-

padech technické praxe užíváme zvláštních mechanism, které nemají

jiného úele, než pijímati sílu elementární a pak ji ve form zmnné
podávati mechanismm jiným. Tyto zvláštní mechanismy nazýváme

obecn motory. Píklad to objasní. Vezmme obyejný mlýn : tu vodní,

ili jak je také nazýváme, mlýnské kolo pijímá sílu eky, a otáejíc

se sdluje tuto sílu celé ad jiných mechanism: žernovm, cidírnám,

vytahovadlm, strojm tídícím a p. Vodní kolo je zde motorem; ve

mlýn parním jest jím ovšem parní stroj.

Rozhlížejíce se na poli motor vidíme v popedí snahu, zdoko-

nalovati veškery podrobnosti na základ rostoucí zkušenosti a vyvinu-

jící se theorie. Avšak, a skoro každý den zaznamenává zde jistý

pokrok, nemají tyto podrobnosti pro nás žádné zajímavosti a pomíjíme

je tedy mlením. Jinak se to má s druhou otázkou na tomto poli,

která oekává ješt svého rozešení : totiž s otázkou motor, pro malé
síly. Jest to zvlášt malý prmysl, který nemoha prací runí závoditi

se strojovou výrobou prmyslu továrního, hledá spásu svoji ve vynale-

zení stroje, který by mu poskytl lacinou a zvláštním jeho pomrm
pimenou sílu hnací. Vhodným rozešením této otázky znané pro-

splo by se emeslu, na jehož úpadek ne bez píiny náek se vede ;

pílišná centralisace práce nemálo uškodila prmyslu a jest na ase,
aby sestrojením malého motoru centralisaci této položeny byly meze.

Parní stroj z mnohých píin, jichž vytení vedlo by nás píliš

daleko, nehodí se za hnací stroj pro malé síly, i pomýšleno tedy na

nahrazení páry jinými agenciemi, a to s úspchem tu vtším, tu menším,
aniž by však všem potebám posud bylo naprosto vyhovno.

Xa prvním míst stojí tu stroje plynové, které podobajíce se

co do myšlenky stroji parnímu nahrazují tlak páry napnutím zapálených
plyn, které uzaveny jsouce v cylindrickém prostoru, jehož jedna

Btna (píst)
1

) jest pohyblivá, pi explosi tuto pohyblivou píst a pohyb
uvedou. Plyny, jichž obyejn se užívá v tchto strojích, jsou smse
svítiplynu neb istého vodíku se vzduchem. Hlavní vadou stroj ply-

nových jest nemilý hluk a silné otásání, jímž provázená jest jich

innost, tak že v obydlených domech, kde práv malý prmysl své

sídlo mívá, pracovati nemohou. Nejnovji uinn také pokus, užiti

k stejnému úelu plyn vyvinutých z petroleje; však tyto stroje petro-

lejové nevešly v širší užívání.

') Cylindr s pisti tak asto objevuje se v mechanice, že teba zde nkolik
slov o této ásti strojové dodati. Cylindr ili válec jest dntá nádoba
(velikosti OVÍem velmi rozliné) tvaru asi obyejné okrouhlé sklenice
(nesúžené) krompevného dna má i drahé, pohyblivé dno — takzvanou
píst. Nejznámjším píkladem cylindru a pisté jest obyejná pumpa,
kde cylindr nkdy také „botou" se nazývá.
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Také tak zv. stroje kalorické (vynalezené kapitánem Ericsonem

v letech padesátých), kde pára nahrazena teplým vzduchem, zstaly

ve svém upotebení dosti obmezeny, a nkteré soustavy, jako stroje

Lehmannovy a stroje Riderovy konají dosti dobré služby.

Schmiedv motor vodní, v nmž voda tlaková — t. j. voda
pitékající ze znaných výší neb podrobená umlému tlaku — hraje

úlohu páry, byl by ideálem motoru pro malý prmysl, neb nedlá
hluku ani neistoty a nevyžaduje žádné obsluhy. Bohužel nelze ho

upotebiti le tam, kde voda za vysokého tlaku dodává se veejnými
vodárnami do soukromých dom. Ale tlak ve vodárnách mstských
ídí se potebami jinými a dosahuje málokde výše pro takové stroje

potebné.

Krom Schmiedova motoru jest ovšem ješt více stroj pracujících

o vod tlakové a to k úelm rozliným. Aby upotebení stroj tako-

vých stalo se možným, utvoila se nedávno v Hullu (v Anglii) zvláštní

spolenost, která dodává vodu o tlaku tyiceti atmosfér, ') jíž v pohyb
se uvádí zvlášt stroje mohutných jeáb pobežních skládajících a

nakládajících na koráby hrav bemena nejtžší.

Pomíjejíce pokusy o upotebení elektiny ku hnání stroj musíme
se zmíniti ješt o stroji, který nedávno obracel k sob pozornost

širších kruh, totiž o Mouchotov motoru slunením. V podstat
není tento motor niím jiným, než malým strojem parním, jemuž po-

tebná pára vyvíjí se pímo teplem slunením, které velkým zrcadlem

kovovým podobajícím se obrovskému kalichu kvtovému sousteuje se

v malém kotli 2
) umístném uprosted zrcadla. Zajímavou zvláštností

jest pi tom, že tento kotel pikryt jest sklennými plášti, které slu-

není teplo sice propouštjí, nedopouštjí však, aby kotel teplo vyza-

oval, zvyšujíce takto sousteující úinek zrcadla. Stroj tento mže
ovšem vyvinouti síly jen malé, a to hlavn jen v krajích, nad nimiž

usmívá se stále jasné nebe, kdežto v našich chmurných šíkách stroj

Mouchotv píliš asto by postrádal oživujících paprsk, bez nichž

zstává mrtvým mechanismem. Idea však, že tento motor erpá sílu

svou pímo z pramene všeho žití, dodává vynálezu Mouchotov zvlášt-

ního kouzla, a proto mluveno o nm více než o mnohém jiném dle-
žitjším a vážnjším vynálezu.

Od motor obrame se nyní k otázkám zajímavjším a roz-

hlédnme se po rozsáhlém oboru dopravy vbec, kladouce, jak slušno,

na první místo železnice.

Již ped rokem pojednáno v tchto listech 3) o vývoji železných

drah v posledním plstoletí ; odkazujíce tedy laskavého tenáe k onomu
lánku doplníme zde jen to a ono z doby poslední. V Rusku proveden

na trati Grjazovsko-Carycinské pokus o vytápní lokomotiv petrolejem.

') t. j. vodu, která na každý tverený centimetr tlaí isiloii 4<> kilogram.
') Technický uázev „kotel" nemá nic spoleného s obyejným významem

slova „kotel", jež znamená nádobu báovitou, nahoe otevenou. Kotel
ve smyslu technickém jest vbec nádoba uzavená tvaru jakéhokoliv,
v níž vyvinuje se pára. Malý kotel Mouchotv podobá se trubici na
obou koncích uzavené.

3
) „Osvta" Ro. V. Díl II. str. 881.
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erpaným z pramen blíže Baku na behu moe Kaspického ; však

tento pokus, a technicky zdailý, neosvdil se z píin obchodních.

V onom lánku zmínili jsme se také o Handysideov lokomotiv

pro dráhy siln stoupající, kteráž soustava byla ješt pouhým pro-

jektem ; avšak od tch dob provedena s dobrým úspchem v Anglii

na trati, která na každých 14 metr délky stoupá o 1 metr výše, což

jest sklon velmi znaný a pro obyejné lokomotivy nedostupný. — Na
témž míst ukázali jsme, jak dležito jest dkladn znáti pohyby lo-

komotivy a vlak vbec, kteréhož úele možno dosáhnouti jen spojením

theorie s pokusem. Dnes chceme vypsati dva nové aparáty, které

hlavn tomuto úeli sloužiti mají. Jest to seismograf Carlilev (uve-

dený na dráze Vitebsko-Dynaburské) a Westinghousev indikátor

pro rychlost vlahu.

Seismografy jsou vbec aparáty mící rázy neb nepravidelué

pohyby, tak ku p. na observatoriích slouží podobné pístroje k tomu,

aby se pozoroval smr a síla zemtesení. Carlilev seismograf, urený
specieln ku mení nepravidelných pohyb voz a lokomotiv na

drahách, je v podstat tžké kyvadlo, které nepravidelnými pohyby

ze své polohy normální více mén jsouc vyšinuto, toto své vyšinutí

samoinn zaznamenává na proužku papíru, který pomocí stroje hodi-

nového stejnomrn dále se vede, aby znaménka kyvadlem uinná
tvoila nepetržitou adu údaj. Na proužku papíru, kde takový

seismograf vylíil své osudy mezi jízdou, mžeme tedy poznati rozliné

stupn nepravidelnosti, jimž jízda byla podrobena. Pouechámeli aparát

tento vždy v témž voze a pošlemeli jej pak v tomto voze na cesty

dozorní po rozliných ástech trat, zaznamená nám vrn erné na
bílém, kde tra jest poškozená neb nedokonalá, což se vždy jeví zvý-

šenou nepravidelností pohybu vozového. Vykonali však seismograf více

cest na téže trati v rozliných vozech, neb na rozliných lokomotivách,

ukazují nám zápisky jeho, které vozy neb lokomotivy se klidn pohy-
bují a které za tchže okolností více podrobeny jsou nebezpeným
nepravidelnostem.

Druhý aparát, vynalezený od Westinghousea, muže o konstrukce

železniní velezasloužilého, má za úel zaznamenávati rychlost, kterou
vlak se pohybuje v rozliných okamžicích. Rychlost tato se ovšem
mezi jízdou stále mní, i jest netoliko zajímavo znáti exaktní míru
tchto zmn, ale stává se to velmi dležitým, chcemeli studovati úinek
rozliných brzd. Mžeraeli s uritostí poznati rychlost, kterou vlak se

pohyboval v okamžiku, kde brzdy zaaly psobiti, a stopovati ubývání
této rychlosti po utažení brzd, utvoíme si snadn obraz o úinku
rozliných brzd a nabudeme mítka ku porovnání rozliných kon-
strukcí. V otázce tak eminent dležité, jako jest konstrukce brzd,

jest každý aparát sloužící k bližšímu poznání všech s touto konstrukcí

spojených okolností sám jaksi aparátem bezpenostním.
Princip, na nmž aparát Westinghousev založen, jest asi tento

:

Pedstavme si uzavený prostor, do nhož s jedné strany voda se

vhání, která pak jiným otvorem opt vytéká. ím vtší jest tento

otvor, tím snadnji bude voda odtékati a tím mén bude tlaiti na
stny prostoru, v nmž jest uzavena ; velikost onoho otvoru pro výtok
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mní se však ve Westinghouscov aparátu dle rychlosti vlaku; po-

hybem kol vagónu neb lokomotivy, kde aparát jest umístn, uvádí se

v rychlý pohyb hídclík, na nmž opevnna dv pohyblivá ramena

konící se v tžké koule. Pedštavímli si lovka držícího v každé

ruce kouli, máme obraz toho pístroje 1
). Tento hídclík toí se rychleji

neb pomaleji dle toho, jedeli vz rychleji neb pomaleji ; ím rychleji

pak se toí, tím více rozlétnou se ob jeho ramena. Pohybem ramen

pivírá neb otvírá se pak více neb mén záklopka na onom otvoru,

jímž voda z aparátu vytéká, a jest tedy patrno, že pi mnící se rych-

losti vlaku i otvor více neb mén jest oteven, tak že tlak vody na

stny prostoru, v nmž jest uzavena, tolikéž se mní dle rychlosti

vlaku. Jest tedy jen potebí miti tento tlak, což jest již úlohou

snadnou. Míme jej bu manometrem (tlakomrem), který velikost

tlaku — a tedy v našem pípad i rychlost vlaku — udává pohyblivou

ruikou na dleném ciferníku, aneb se zaídí vc tak, aby aparát sa-

moinn zaznamenával veškery zmny tlaku na proužku papíru, v kte-

rémžto pípad obdržíme trvalý obraz všech zmn rychlosti vlakové.

Snadno nahlédneme, jak porovnáním takových obraz možno seznati

úinek rozliných brzd, a rozešiti tak otázky, které bez podobných

aparát jen velmi nedokonale zodpovídati lze.

Zmínili jsme se o brzdách, a dležitost jich žádá, abychom jim

vnovali nkolik slov ; rozhodujet více neb mén dokonalý úinek brzd

mnohdy nad životem a smrtí velkého potu osob. Již v loském lánku
promluvili jsme strun o brzdách železniních a zmínili jsme se o pr-
chodní brzd Westinghouseov. Osvdené psobení této brzdy a etné
v novjší dob s ní provedené pokusy ukládají nám povinnost vrátiti

se k tomuto pedmtu, pi emž promluvíme také o brzdách vakuových,

protože mnoho o nich se mluvívá a rozliné nesprávné náhledy o nich

kolují. 2
)
—

Veškery tyto brzdy provádjí se co brzdy prchodní t. j. takové,

které v celém vlaku souasn se utáhnouti mohou a na všecka kola

vlaku neb aspo na vtšinu jich psobí; jsou to zárove brzdy e-
list iú zarážejíce pohyb pitlaením devných neb železných „elistí"

k obvodu kol. Rozliný jest však spsob, jímž vyvine se potebný
k tomu tlak.

') Jest to „regulátor centrifugami", který v rozliných podobách, ale vždy
s tímže tvarem základním slouží k rozmanitým úelm.

-) To plat! také o známé Gartenlabe, která .si vzhledem k tmto brzdám
piítá docela ducha prorockého. Psala v ísle 50 aiinulého roníku:
„Bei dieser Gelegenheit fiihlten wir uns damals (asi v beznu 1875) be*

rechtigt, die Voraussetzung auszusprechen, dass dem Drucke d. atm.

Luft im Dienste der Menschbeit kiinftig ein bedeutencles Feld der Be-

niitzung vorbehalten sein dtirfte — eine Prophezeiitng, die in jiingster

Zeit nu depa Gebiete der Eisenbahnteclmik in Eriiliung gegangen ist.

Wir meinen die vom mglischen Ingenieur Smith erfundene . . . Vacuum-
Eisenbahnbremse, die in ihren Leistungen Allcs iiberbietet, was au Hemm-
vorrichtUDgen bis zu dieser Stunde bekannt gewesen ist." K tomu po-

dotýkáme, že, když Gartenlaube prorocký svj lánek psala, vakuové
brzdy již existovaly, a že asi 8 nedl pozdji všecky nahoe uvedené
brzdy (tedy i Smitnova) úastnily se pokus u Newarku, kde Smithova

byla mezi posledními. A^iz o tom ostatní nahoe dále.
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U tak zvané „automatické brzdy Wesfánghouseovy" opaten

jest každý vz uzaveným reservoirem na stlaený vzdnch a cylindrem

s pisti. *) Jakmile vlak jest sestaven a veškery reservoiry mezi sebou

trubicemi spojeny, naplní se pomocí zvláštního strojku na lokomotiv

umístného stlaeným vzduchem, který asi jako stlaená /.pružina v re-

servoirech jest hotov ke služb. Máli se brzditi, pustí se vzduch z ka-

ždého reservoiru do píslušného cylindru, kde (podobn jak uvolnná

zpružina) mocným tlakem svým píst a spojené s ní páky v pohyb

uvede, ímž opt elisti mocn ke kolm se pitlaí.

Westinghouse zaídil tuto svou brzdu tak. že, jakmile by se

vlak petrhl, všecky brzdy samoinn se utáhnou, ímž mnohý vlak

mže být zachránn.

D této brzdy mli jsme co ..agens movens" pružnost stlaeného

vzduchu, u brzd vakuových použito však tlaku atmosférického vzduchu

k témuž úelu. Vypíšeme zde strun vakuové brzdy od W<*ii)i</Jiousca

a od Smitha. Pi oné (která nesmí se plésti s uvedenou „automa-

tickou" brzdou téhož vynálezce) jest na každém voze opt cylindr s pisti,

kteráž píst v normální poloze nalézá se blíže oteveného konce cy-

lindru (asi jako víko), veškeré cylindry pak jsou spojeny trubicemi

s pístrojem umístným na lokomotiv, jehož pomocí ze všech cylindr

vzduch vyssáti lze. Jakmile se to stane, vežene tlak atmosférického

vzduchu -) každou píst ke dnu cylindru, a tohoto pohybu užito zde

jako prvé ku pitisknutí elistí ku kolm. — Vakuová brzda Ameri-

kána Smitha liší se od pedešlé tím. že u ní není užito cylindr

a pisti, nýbrž vzduch vyssává se z jakýchsi uzavených vak s kau-

ukovými stnami, které celé tlakem atmosféry se stlaí a takto e-
list utáhnou. A tento spsob jest jednodušší pedešlého, má pece
tu vadu, že kauuk jest materiál velmi pomíjející, což u aparátu tak

dležitého mnoho váží.

Uvedli jsme zde tyto ti brzdy prchodní — „automatickou"

a „vakuovou 1
* od Westingkouse a Smithovu „vakuovou" — protože

nejvíce o nich u veejnosti se píše a protože automatická brzda Westing-

houseova jest posud nejlepší brzdou prchodní. Již pokusy, které

v ervnu 1875 provedeny mezi Nottinghamem a Newarkem s celou

adou rozliných brzd, ukázaly, že brzdám pracujícím o vzduchu stla-

eném náleží pednost ped vakuovými, a k témuž výsledku vedly také

pokusy provedené v tchto dnech s automatickou brzdou Westing-

houseovou a brzdou Sniithovou na trati z Glasgowu do Edinburgu.

Pi tchto pokusech ukázalo se ku p\, že vlak opatený automatickou

brzdou Westinghouseovou a jedoucí rychlostí 88 kilometr (v hodin)
zastavil se v 'JI sekundách probhnuv ješt 273 metr poítaje od

okamžiku, kde brzdy uvedeny byly v innost. Týž vlak opaten brzdou

Sniithovou pi téže rychlosti zarazil se teprve po 28 sekundách, ujev

ješt 412 metr. Tyto rozdíly mohly by se snad zdáti nepatrnými

a dovolíme si tedy uvedená ísla objasniti píkladem. Pedstavme si,

že vlak jedoucí rychlostí 88 kilometr v hodin a opatený automa-

') Viz pozn. na str. 121.
2
)
psobící silmi jednoho kilogramu na každý tverený centimetr.
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tickou brzdou Westinghouseovou spatí ve vzdálenosti 300 metr ped
svou lokomotivou nenadálou pekážku a že v témž okamžiku uvede

své brzdy v innost. Dle uvedených nahoe ísel ujede vlak ješt 273
metr a zastaví se tedy 27 metr ped pekážkou, t. j. vlak jest p-
sobením brzdy zachránn. Pedstavme si nyní týž vlak ale opatený
brzdou Smithovou; upotebili svýcb brzd rovnž 300 metr ped pe-
kážkou, nestaí tato distance ku zastavení vlaku — který by se te-

prve 112 metr dále zarazil — vlak vjede navzdor brzdám do pe-
kážky a sice (jak z podrobných dát pokus vysvítá) ješt rychlostí 58

kilometr v hodin ili 16 metr v sekund, 1
) což úpln staí k jeho

zniení. Mlli by i tento druhý vlak býti zachránn, musel by upote-

biti svých brzd již ve vzdálenosti 412 metr ped pekážkou ili

o 7 sekund díve, než bylo pedpokládáno. Z toho píkladu jest také

patrno, jak malé zlomky asové rozhodují o zachránní neb záhub
vlaku; jest to osudné, užijeli se brzd o 7— 8 sekund díve i pozdji.

Však sluší podotknouti, že za menších rychlostí se ovšem rozdíl

obou uvedených brzd tak píkrým nejeví; je zajisté i Smithova brzda

mnohem lepší než obyejné brzdy runí, nicmén vysvítá z pokus, že,

jak již praveno, vakuové brzdy nemohou dostihnouti brzd vzducho-

tlaných. K upokojení tenáovu musíme také dodati , že rychlost

88 kilometr v hodin není u nás obyejnou; vybrali jsme práv
onen pokus pi veliké rychlosti, aby výsledky drastitji na oi se

stavly; u nás je rychlost 60 - 70 kilometr již ídkou, kdežto Anglian

nerozpakuje se jeti i rychlostí 95 kilometr v hodin.

ím vtší rychlost jízdy, tím dležitjší jest, aby v pravém

okamžiku upotebeno bylo brzd; ježto však mnohdy nebezpeí není

ped vlakem, nýbrž ve vlaku samém, jest potebí, aby bylo možno

nastalé nebezpeí oznámiti strojníku — aby tedy z kteréhokoliv místa

ve vlaku mohl býti vyslán k lokomotiv signál. Starší zaízení, kde

jednoduše provazcem uveden v innost zvonec, píšala a pod. (jako

u nkterých omnibus), neosvdilo se a telegraf pneumatický neb

elektrický zasluhuje rozhodn pednosti. Pro tento poslední navržen

nejnovji tak zvaný elektrický provazec. Jest to provazec, v nmž
ukryty jsou dva od sebe oddlené dráty, kterými — uvedouli se ve

spojení — proud elektrický prochází a tím signál zvukový na lokomotiv

ku znní pivede. Uvedení obou drát ve spojení dje se prost na-

pnutím provazce, tedy zatažením, kterýž pohyb v okamžiku nebezpeí

skoro instinktivn vykonáme.

Ku konci rozhlédnme se po smrech, které charakterisují pí-

tomnou innost techniky železniní. Jako u motor jest i tu zdokonalení

všech podrobností snahou základní; však na pedním míst stojí za-

bezpeení vlak zdokonalením systému signalisaníbo a
) a zlepšením brzd

i jiných aparát bezpenostních. Ve stavb spodní jeví se snaha, pomíjející

prahy devné nahraditi stavbou železnou, kdežto železné šíny ím
dále tím více ustupují ocelovým. Pipojímeli ješt snahu, umožniti bez-

l

) Jest to rychlost silného vtru a více než rychlost kon v trysku.
s
) O „automatických signálech železniních" pojednáme v nkterém z lánk
píštích.
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penou jízdu ostrými zatákami a po píkrých spádech, naznaili jsme

v povšechných rysech hlavní otázky, o jichž rozešení technikové žele-

zniní v pítomné doh pracují.

Od železnic, jichž délka na celé zemi rovná se již asi 7Y2

násobnému obvodu zemé , obrátíme se k pedmtu obmezenjšímu

:

k iramwayitn. Xehledímeli na snahy smující ku zdokonalení trat

(zejména konstrukcemi úplné železnými), petásá se nyní nejvíce otázka,

jak by lze bylo, kon na tramwayích dáti nahraditi strojem. Použití

stroje parního k tomu úelu, a místy již provedeno, má pece roz-

manité obtíže, a navrženy tedy rzné methody jiné, z nichž pro nás

nejzajímavjší jest ona, která navrhuje použití stlaeného vzduchu. Jest

to zvlášt Mharski (Polák?) v Paíži a Scott-Moncrieff v Anglii,

kteí takovéto pneumatické vozy tramwayové navrhli a provedli.

Vypíšeme strun zaízení ^lékaského. Xa každém voze umístn
jest vespod jistý poet nevelikých plechových, úpln uzavených reser-

voir, které na stanici naplní se stlaeným vzduchem, jehož napnutí

dosahuje výše 25 atmosfér. *) Toto naplnní dje se parním strojem

umístným na stanici. Stlaený vzduch obsažený v reservoirech tvoí

pak pro vz zásobišt síly (asi jako natažené péro u hodin)
;
pokud

tato zásoba se nevyerpá, mže se vz samostatn pohybovati. K tomu

úelu upraveny na voze dva stroje zaízené úpln jako stroje parní,

v nichžto stlaený vzduch pracuje na míst páry. Co zvláštnost této

konstrukce uvádíme ješt, že vzduch na své cest z reservoir do stroje

prochází horkou vodou, ímž vzniká sms vzduchu a páry, a to dovoluje

lepší zužitkování napnutého vzduchu. Takový vz jede klidn, bez

hluku a koue ulicemi msta, puzen jsa silou ukrytou v jeho nitru

:

to zajisté vše, co možno na strojovém voze tramwayovém požadovati.

Osvdili se veškery detaily jeho „ve služby jednotvárném obhu",
šíil by se systém pneumatických tramwayí zajisté rychleji , než se

stalo s „parními omnibusy" a jinými pokusy použití páry v ulicích

velkých mst. Kou, jejž tyto plodí, a nemén i hluk jest nemalou
pekážkou jich rozšíení. Pravit" sice anglický básník Ebenezer Elliot

:

„O velkolepá mocným ladem svým
ta bouná hudba obra Páry jest,

hrom, hukot, pískot, svist a mraný dýni
i rudý žár : to o Cyklopech zvst
jest znovu ožilá —

"

v život skuteném míváme však ponkud jiné náhledy o tchto vcech,
a dáváme pednost nehluným vozm pneumatickým ped „bounou
hudbou obra Páry."

Z tsných a hluných ulic mstských obrame se nyní k širému

oceánu nosícímu na vlnách svých smlá díla rukou lidských a kryjícímu

ve svých hlubinách ona arovná lana, jimiž rozpráví mezi sebou oby-

vatelstvo rzných hemisfér. Jaký to pokrok od onoho lostva achaj-

ského, Ježto bylo všelikým Trojským všech pvodem útrap", až konm
plovoucím palácm, které dostihují beh amerických za tolik dní,

mnoholi nedl poteboval smlý Cristobal Colombo , než noha jeho

vstoupila na beh „Indie" !

l

) t. j. tlaí na každý tverený centimetr tlakem 25 kilogram.
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Není tomu píliš dávno, kde by se byla železná lod považovala

za podniknutí nerozumné, a ted ím dále tím více stavba železných

lodí vstupuje do popedí podporována jsouc zdokonalující se výrobou

železa a vyvíjející se theorií, která nás vyprostila z pout prosté empirie.

Jak málo obmezeni jsme pi stavb lodí železných co do rozmr,
ukázal Brunclv „Great Eastern" (nazvaný pvodn „Leviathan"), jehož

stavba poata r. 1854 a jenž s velkými obtížemi na vodu spuštn r. 1858.

Lo tato (o 23.000 tn) byla pravým obrem, ukázala se však, jako

jiné technicky velkolepé podniky mladšího Brunela nepraktickou se

stanoviska obchodního.

Co do ústrojí hnacího nabyl lodní šroub u velkých parník
moských rozhodn vrchu nad koly lopatkovými, kdežto co motory
lodní opanovaly parní stroje, aniž by ovšem od užívání plachet i u par-

ník byio upuštno; laciné síly hnací, jakou jest vítr, užije i parník

rád, maje tu výhodu, že mže upotebiti vtru píznivého ku zrychlení

plavby neb k úspoe paliva, a nejsa pi tom pece závislý od milosti

vtr, nebo i za tišiny a vtru protivného mže postupovati silou

ukrytou v jeho ln. A této síle, která pudí lod nezmrnými prostorami

oceánu, svuje se stále více a více prací také uvnit lodí samých.

Zvedání kotvy, obracení kormidla, hnaní pump a mnohé jiné tžké
práce spadly již s beder lodníkových na stroje parní — ovšem že

jen na lodích velkých a dokonale vypravených.

Jako u železných drah tak i pi plavb veliká pée se vnuje
zvýšené bezpenosti. Nemžeme zde ani v pehledu líciti veškera zaí-

zení sloužící úelu tomu (jsou to vtším dílem plody asu novjšího)

i spokojíme se toliko konstatováním tohoto smru. Pipomínáme nepo-

topné lodice ochranné, aparáty ku spouštní lun z korábu, ochranné

plt, pasy, rakety, signály optické (zejména elektrické) a akustické

(jako tak zvané sirény parní) atd.

K tmto aparátm bezpenostním náleží v jisté míe též dmyslný
nástroj dr. Siemensa, tak zvaný hloiibhomr ili bathometr. Pro d-
myslné upotebení ryze vdeckého principu zasluhuje tento aparát, aby
byl popsán, by i upotebení jeho v praxi mlo ješt nkteré obtíže.

Váha tles není všude na povrchu zemském stejná ; krom etných
jiných vliv, které nás zde nezajímají, psobí na velikost váhy tles
i spsob látek, z nichž kra zemská složena jest na místech, kde se

práv nalézáme. ím hutnjší ili kompaktnjší tyto látky jsou, tím

vtší pitažlivostí úinkují a tím vtší jeví se váha tles v tchto
místech. Tato zmna váhy nedala by se ovšem na obyejných vážkách
seznati, protože zde vážené tleso i závaží stejn podrobeny jsou zmn,
ale jinak se to má u vážek peových. Známy jsou peové vážky na
listy : list položí se na malý talíek mosazný, kdež stlaí svou vahou
více neb mn péro, na nmž talíek spoívá. Pružnost péra není pod-
robena zmn pitažlivosti zemské, a tu ovšem totéž tleso stlaí péro
více, nalézámeli se nad pdou složenou z látek velmi hutných, než
jsouli pod námi látky ídké. U rozliných skal a zemin nejsou ovšem
rozdíly hutnosti znané, jeli však povrch zem tvoen mocnými vrst-

vami vody, která jest mnohem idší ili, jak íkáme, specificky lehí
než skály a zeminy, tu jest úbytek na váze tles patrný, a sice tím
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patrnjší, ím více vody, a tedy ím mén pevných hmot pod námi se

nalézá. — Siemensv bathometr nepedstavuje v podstat nic jiného,

než vážky peové, *) na nichž nalézá se vždy jedno a totéž tleso

(a sice ve skuteném provedení rtu). Vážky tyto budou udávati menší

váhu tohoto tlesa, nalézajíli se nad hlubokými vodami, a vtší, nalé-

zajíli se nad mlinami, nejvtší ovšem na suché zemi. Jest patrno,

že takovýto nástroj umístný na lodi, dle toho, jakou váhu ukazuje,

dovoluje nám posouditi, nalézámeli se nad mlkou neb hlubokou, a jak
hlubokou vodou. Pokusy provedené s tímto aparátem, kde udání jeho

kontrolována skuteným mením hloubek, ukázaly, že jest spolehlivý.

Neteba se šíiti o dležitosti takového nástroje: jediným pohledem

seznal by lodník ubývání hloubky vodní a tedy blížení se mlin,
hloubky posud nezmitelné staly by se známými a tvar dna moského,
o nmž posud prese všecko hojné a velmi obtížné mení máme jen

nedokonalou známost, snadn byl by prozpytován.

Rozsáhlejšímu upotebení tohoto aparátu vadí ovšem ponkud
jeho subtilnost; ale pi kladení podmoských lan a k úelm vdeckým
bude konati služby velmi dobré.

Mluvíce o nebezpenosti plavby nemžeme mlením pominouti

maják//, které tak podstatné služby konají tam. kde plavba jest nejvíce

ohrožena, totiž u beh. V pípadech, kde maják stojí na pevné zemi

mimo dosah vln, ovšem jen spsob osvtlení jest zajímavý, ale kde

maják zbudován jsa na skalisku stále ohrožován jest vtrem a vlnami,

tam i stavba sama zajímavosti nabývá. Mimo majáky kamenné, sestro-

jené na zvlášt nebezpených místech z kvádr velmi umle do sebe

zasahujících, vešly nyní v hojné užívání majáky železné, jichž spodek

Irysoko nad povrch moe záleží ze železných sloup, na nichž teprve

nalézá se uzavená místnost pro svtlo a byt pro strážníky. Sloupy

tyto poskytují tu velikou výhodu, že vítr a vlny moské nemajíce o
se opíti, nemohou pipraviti majáku osud, jemuž podlehl druhý maják

Eddystoneský v noci ze 20. na 27. listopad r. 1703: bylt bouí
úplné znien, a stavitel jeho AVinstanlcy, jenž sob byl pál, býti

svdkem boue v této budov, našel v ní svj hrob.

Osvtlení majáku dje se bud lampami neb svtlem elektrickým,

a svtlo tím neb oním spsobem vyvinuté vysílá se v rovnobžných
paprscích na moe bu pomocí zrcadel neb nyní skoro výhradn po-

mocí sklenných oek, které však nesestávají z jediného celku, nýbrž

vény jsou z velkého potu pas. Svtlo mívá u rozliných maják
Nižné barvy, a nebývá nepetržité, nýbrž vysílá se v jednotlivých zá-

svitech do tmavé noci, tak že dle barvy svtla a dle „rytmu" tchto
zásvitu každý maják mže býti poznán, an takoka sám své jméno
neustále plamenným písmem na tmavý obzor plavcv píše.

Odkládajíce další podrobnosti k nkterému z lánk píštích

ukoníme tento pehled nautické techniky nkolika slovy o korábech
Válených. I na tomto poli byl pokrok stále velmi živý, a námoník
z dob Nelsonových neuznal by snad ani nkteré z našich „stroj vá-

') Že u bathometru pera nestlaují se vahou, nýbrž roztahuji, neiní pod-
statného rozdílu.
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léných" za hodný, aby slul)' lodmi. V skutku jest obrnný koráb

pítomné doby vlastn plovoucím strojem, neb práv u tchto lodí

nejdslednji provedena zásada, aby pokud možno nejvíce výkon
svilo se strojm. Nejrozmanitjšími požadavky stability, rychlosti,

nezranitelnosti atd. vyvinuly se nejrozmanitjší tvary koráb obrnných
dle toho, šetenoli více té neb oné vlastnosti.

Iv nejzajímavjším zjevm toho druhu náleží zajisté nový typ

lodní zavedený ruským admirálem Popovem. Lod tyto — dle vyná-

lezce svého popovkami zvané — jsou práv tak široké, jak dlouhé,

tedy úpln kruhové, a jsou uprosted opateny obrnnou vží, v níž

umístna dla. Ruské lodstvo ítá posud dv popovky: „Novgorod"

(2 dla 28 centimetrová) a „Viceadmiral Popov" (2 dla 30centi-

metrová); ob stavny na lodnici Nikolaj evské.

Jiná lod obrnná, o níž astji zmínka se stala v asopisech, jest

italský koráb „Duilio", spuštný v let 1876 na vodu krásného zálivu

Neapolského. 1
) Jineno své obdržel dle konsula Caja Duilia, který za

první punické války sestrojením velkého lostva ímanm dopomohl

k prvnímu vítzství námonímu. „Duilio" náleží k nejvtším lodm obr-

nným, jež nyní existuji, je 103 metry dlouhý — tedy o tetinu delší,

než nejdelší chrám Pražský (sv. Jakuba) — 18 metr široký a od kýlu

k palub 11 metr vysoký, což jest asi výška dvoupatrového domu.

Jeho stroje mají sílu 7500 koní, jeho dv vže budou ozbrojeny tymi
obrovskými dly (o nichž doleji více) a pída jeho opatena jest mo-
hutným bodcem, který sám o sob váží 17.000 kilogram. K jeho

dlm pistupuje co zbra útoná ješt trojí druh torpédu ~) : Harveyv
torpédo, jejž lo za sebou vlee zasahujíc jím nepítele vhodným obratem

plavby ; dále Whiteheadv torpédo, jejž vysílá pod vodou z trubic

v pídé korábu umístných a konen lodice torpédová. V zádi „Duilia"

jest totiž práv ve výši hladiny vodní velká trubice, v níž vzí malá

lodice parní, která se, jeli toho teba, vypudí se znanou rychlostí z ko-

rábu, naež mužstvo na ní umístné pirazí tetí druh torpéda pomocí

dlouhé tye k boku lod nepátelské. Zhoubná tato válená lo obdrží

v stejn mohutném korábu „Dandolo" stejnorodého bratra.

Popovky, které podobají se více plovoucím obrovským želvám,

zpsobily jakési obtíže tím, že pro obyejné doky byly píliš široké

(jsou asi tak velké jako vnitek Novomstského divadla), i nastala

tedy otázka, jakým spsobem budou provedeny u nich nutné asem
opravy. Konstrukce doli, Nikolajevských, která se jeví co rozešení

této otázky, jest dosti zajímavá, abychom ji zde vypsali. Dosud užívalo

se dvojích dok : pevných a plovoucích. Pevný dok jest zdný basén

znaných rozmr ležící pi samém moi a na stran k moi obrácené

otevený, tak že jest vždycky pln vody. Když lo vepluje do tohoto

') Lo spouští se na vodu nevystrojena a vystrojení „Duilia" bude vyža-

dovati mnoho asu.
r
) Torpédo jest tleso explosivní, které bu se umísuje pod vodou, aby

chránilo vchod do pístavu , aneb se umísuje zvení (obyejn pod
vodou) k lodi nepátelské, aby explosí svou poranilo lo tam, kde
brnní jest jen slabé a rána nebezpená. Torpédo nevysteluje se z dél,

nýbrž umísuje se obyejn z menší vzdálenosti spsobem rozliným—
vždy však nehluným — k boku nepítelovu.
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doku, zahradí se otevená strana basénu ohromnými, obyejn želez-

nými vraty, nace/ se z doku voda vyerpá. Lo ovšem klesá stále níže,

až dosedne na dno basénu, kdež po úplném vyerpání vody jsouc na

suchu a úpln pístupna ku všem opravám jest pipravena. Doky plo-

voucí tvoí konstrukci plující, která pomocí vody vehnané do dutin

dna doku potopiti se dá. Lod vpluje nad tento potopený dok, naež
se voda z onch dutin opt vyerpá. Dok ulehený vypluje na povrch

a zvedne s sebou lod, která nyní na doku jako na velké plti sedí úpln
na suchu, a mže býti ohledána i opravena.

Dok Nikolajevský se skládá ze dvou ástí: z plovoucího doku

a z pobežní lodnice. Plovoucí dok — který tu jest úpln volný, moha
plouti od místa k místu — liší se od obyejných konstrukcí toho

druhu tím, že nemá jako jiné doky plovoucí dv boní stny, mezi

nimiž lod se umístí, nýbrž jen jednu, a že jeho dno netvoí souvislou

plochu, nýbrž podobá se ponkud hebenu, složeno jsouc z celé ady
železných ponton, které pi jednom konci svém onou stnou poboní
spoj-enyjsou a ponechávají mezi sebou stejné mezery. Píslušná lodnice

pobežní tvoí podobný heben složený z velkého potu do moe vybí-

hajících srub ili jazyk ponechávajících mezi sebou mezery práv
tak široké, jako jsou pontony plovoucího doku. Koráb vpluje nad dok
plovoucí, který byl díve potopen, a tento zvedaje se nyní vynese

koráb úpln nad vodu, naež i s korábem pipluje k lodnici pobežní

;

zde pontony jeho dna vniknou mezi jazyky lodnice, *) a když pak
plovoucí dok opt se potopí, zstane koráb na jazycích lodnice sedti,

uchystán jsa k oprav, kdežto plovoucí dok jest opt pipraven vynésti

jiný koráb na lodnici, která jest ovšem libovoln dlouhá, aby mnoho
koráb zárove opravováno býti mohlo. Pro celou tuto dlouhou lodnici

staí však jediný plovoucí dok, který jest ástí nejdražší, kdežto lod-
nice není konstrukcí nákladnou.

Mluvili jsme prvé o lodích válených, a tyto úelem svým ne-

spadají v obor techniky; pokud však neuskutení se idey El. Burrittovy,

pokud nenastane doba, kdy „boj šklebný zjasní elo vrasité", bude
válka nutným zlem a technika bude nucena, vedle vlastních úloh svých

\ati také tento obor. Doba pítomná tím více pozornost svou

obrací ke strojm váleným, že obzor pokryt temn krvavými mrany.
Nkolik slov o dlech nebude tedy od místa. Jet známo, že nová doba
vyznauje se v tomto oboru užitím ocele, dly taženými") a nabíjením

ze zadu. Zdá se však, že již vky minulé anticipovaly nkteré z tchto
vynález, neb na výstav Moskevské (1872) nacházelo se dlo rýho-

vané z r. 1615, na nmž jevil se i jakýsi pokus zadního nabíjení

a výstava Filadelfická honosila se docela dlem s patrným závrem na

zadním konci, kterémuž dlu piítáno stáí 300 let. Bu tomu jak-

') Rozumí se, že pontony musí výše vynikati z vody než jazyky lodnice,
aby koráb o tyto jazyky pi vplutí doku nezavadil.

*) Dlo „tažené" neb „ryhované" nemá dutinu ili „duši" hladkou, nýbrž
opatenou nkolika rýhami, které však nebží pímo po délce, nýbrž
na zpsob závitu šroubových ponkud se zatáejí. V tchto rýhách
pohybují se pi výstelu nýtky na stele upevnné. Stele sdlí se

takto pohyb otáecí, ímž úinek znan .se zvýší.

9*
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koliv, tolik jest jisto, že za doby pítomné v tomto odboru uinny jsou

neobyejné pokroky a že zárove zvyšována mohutnost rány a dálka

dostelu spsobem úžasným. Do nedávná bylo 81tunní dlo anglické

nejmocnjší zbraní, nyní pekonáno jest lOOtunním dlem „Duilia."

O rozmrech takového dla nabudeme jakéhosi názoru, uvážímeli, že

se nabíjí asi 150 kilogramy prachu, který stelu, vážící 900 kilo-

gram, vyhání rychlostí 420 metr z ústí dla 1
). Charakteristické jest

ostatn, že i toto dlo jest výrobkem anglickým. Pokusy provedené

v tchto dnech ve Spezzii (v zálivu Janovském) ukázaly, že i velmi

silné železné pancíe lodní stelám lOOtunního dla neodolají, že by

však brnní ocelové mohlo dostaten seslabiti úinek rány. aby lo
byla zachována.

Nemžeme opustiti tento pedmt a nezmíniti se o nejnovjším

vynálezu Kruppov, který — a má ráz hlavn ochranný — stal by

se nepíteli pece velmi nebezpeným. Tento vynález, jejž Krupp na-

zývá obrnným dlem, záleží v použití silného štítu, který nehybn
jest postaven a opaten jediným otvorem, v nmž ústí dla vzí. Potud

by nebylo na tomto vynálezu mnoho nového, neb i mitrailleusy bývají

opateny štítem proti stelb z pušek; ale zvláštnost záleží v tom, že

Kruppv štít nehybn se postaví, a že dlo ústím svým v štítu ])evn jest

zachyceno, a to tak, že se mže sice kolem bodu zachycení otáeti —
aby mohlo býti zamíeno — však nemže pi výstelu povoliti zpá-

tenému rázu. Jak známo, pošine se obyejné dlo tímto odrazem,

a musí tedy po každé rán býti znova zamíeno, teba se stále po

po témž cíli stílelo ; toho u dla Kruppova není : to nemohouc odrazu

povoliti, zstává stále správn namíeno, a pipouští tedy stelbu

mnohem rychlejší. K tomu pistupuje i to, že týž prachový náboj

vyžene stelu mnohem mocnji z ústí, nemželi dlo ustoupiti zpt.

Panovala ovšem obava, že dlo bud ze štítu se vytrhne neb samo bude

roztrženo, však pi pokusech ukázala se tato obava nepodstatnou.

Rozumí se, že dla taková na míst pedním urena jsou pro baterie

oblehací, kde dlo delší as na jednom míst zstává.

Ze i rakouská artilerie novými dly se ozbrojuje, jest povdomo.
Tato dla Uchaiova vyznaují se však toliko novým spsobem vý-

roby; užívá se totiž zvláštní smse kovové (ocelového bronzu), která

po vyvrtání dla mocným rozšíením duše se komprimuje a tím zvláštní

hutnosti a tuhosti nabývá. Lafety a vozy tchto dl budou sestrojeny

úpln ze železa.

Koníme tentokráte. Mnoho zajímavého zstalo ješt nedotknuto
— nieho neekli jsme o pokrocích v hornictví a hutnictví, v stavb
most a tunel, v zdravotním inženýrství a j., mlením pominuli

jsme celý širý obor telegrafie, nepodotknuty zstaly stroje k vyvinutí

svtla elektrického a mnohé jiné zajímavé podrobnosti. Odkládáme
další rozhledy k lánku píštímu, naež pak pravideln zaznamenávati

budeme, co z nových pokrok na poli technickém i pro kruhy širší

zajímavo jest.

J

) Na p. kdy bychom toto dlo vypálili na jednom konci etzového
mostu v Praze, doletla by stela v jedné sekund na konec druhý.
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Z Lublan do Terstu.

Pírodovdecký výlet, jejž vypisuje

dr. Vilém Kurz.

II.

Kras. — Terst.

Chtje uiniti procházku povstným Krasem, odebral jsem se

tedy do Sv. Petra;*) cesta moje vedla pahorkovitou krajinou, prsmykem,
jehož užíváno již ode dávna ku pechodu pes tuto ást Krasu. Na-

zejtí konal jsem opt cestu ze Sesany do Terstu pšky. Po té cest,

jakož i po všechen as pobytu svého v Terstu poznal jsem, že Kras

jest zvláštností v oboru geologickém, jedinou svého druhu v celém

Rakousku.

Celý Kras jest složen z hornin vápenitých, dílem zrnitých, dílem

pak celistvých. Horniny jiné jenom zídka se ohjevují na povrchu.

Vápenný kámen Krašský náleží do útvaru kídového a tetihorního.

Útvary tyto rozeznávají se zde skoro jedin zkamenlinami, jež vápenec

obsahuje. Tetihorní vápenec složen bývá za asté výhradn ze zka-

menlých penízk (Nummulites), obsahuje však mnohde též jiné velmi

hojné zkamenliny. Vápenné kameny, podobné Krašským nalézáme též

u nás hojn rozšíené v útvaru kídovém. Již u nás na mnohých místech

pozorovati mžeme na tchto krajinách zvláštní ráz, podmínný hlavn
malou hutností a promokavostí podobných hornin vápenitých. Všechny

ty vlastnosti jeví se pi Krasu v míe zvýšené. Zvlášt psobí pro-

mokavost vápenných hornin velké nesnáze snahám hospodáv a les-

níkv tamjších. Jak výše již uvedeno, mizí skoro veškera voda do

hlubin Krasu, zídka se okazuje v nkterém údolí íka neb potok —
a ten se z pravidla po krátkém bhu nadzemním noí pod hory. Další

zhoubný úinek podzemních vod záleží v tom, že mkké horniny vá-

penné rychlou berou zkázu hlodavým úinkem tekoucí vody. eišt,
nech nadzemní nech podzemní, rychle se mní: bývá vymíláno, pro-

hloubeno neb zaneseno, a potok je opouští, vyhledávaje neustále

hlubších míst. Tím povstávají, zvtšují a zmují se jeskyn, jejichž

poet v této krajin jest pekvapující. Ve vymletých jeskyních zicují

i sto balvany, jimž podpora byla odebrána, a následkem toho bývá

zemtesení, tím vtší, ím vtší spousta nerostná se sítí a ím hlubší

i'
I její pád. Odtud vysvtluje se také snadným a pirozeným sp-

Bobem hojnost zemtesení v zemích Krašských.

Propadání se vrstev zemských zasahuje asto až ku povrchu.

etné trhliny, propasti a kotliny o tom zejmé vydávají svdectví.

Zvlášt hojn nalézají se lani kotliny. Podoba jejich jest nálevkovitá,

'i Sv. Petr je druhá stanice od Postojny smrem k Terstu. Sesana jest

pátá stanici' ped Terstem. Mezi Sv. Petrem a Scsanou nalézají se

pouze 2 stanice železniní.
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ideji kolébkovitá, rozmry jejich perozliné. Mnohé z nich bývají

malé zhloubí nkolika metrv, prmru asi dvojnásobného; jiné pak

jsou též vtší, až do rozsáhlosti takové, že lidé si osady v nich staví.

Obecné jméno takových prohlubní jest dolina. Dolina nemívá vody,

akoliv všechna voda z okolí se v ní stéká, nebo všecka voda mizí

rychle rozsedlinami pod zem, berouc zárove ást ornice s sebou.

Proto nemívají ani doliny píliš mocnou prs, však pece valn vynikají

úrodností nad ostatní okolí svoje. Zde se práv nejvíce polí a sadu

nalézá, a mnohá rozsáhlejší dolina má vzezení plodného úvalu s bujným

osením a s roztroušenými obydlími neb dokonce s celou vesnicí. Doliny

poskytují celému Krasu zvláštní ráz, jímž se od každého jiného horstva

podstatn rozeznává. Dolinami nahrazena jsou údolí, která se na Krasu

pouze ve skrovné míe nalézají.

V úzké souvislosti s útvarem dolin a nedostatkem údolí jsou

zvláštnosti vodstva, o nichž výše zmínka uinna byla. Vedle neoby-

ejných pomrv hydrografických vyskytují se na Krasu ješt jiné po-

zoruhodné pomry v ohledu vegetabilním a klimatickém. Kras jest

horstvo lysé, les tém naprosto postrádá. Za nedostatené vláhy roste

na Krasu sporá kvtena, a zejména stromm daí se nevaln pro ne-

patrnou vrstvu ornice, jež každým vtrem a každým pívalem vodním

se strání bývá spláknuta; i zstávají strán skalnaté, holé.

Ujmeli se tu a tam nepatrné kovisko, postarají se o to lidé

a voln se pasoucí dobytata, aby stromy píliš nevzrostly. Krašských

les pak hlavní škdce jest bezuzdný vítr, jenž pes prázdné výšiny

mocí neodolatelnou burácí. Proti vtrm mly by zizovány býti náspy

kamenné a podobná chranidla — však dosud toho nikdo nehledí. Za-

átky, pokud k zalesnní Krasu již uinny byly, jsou píliš nepatrné,

dosud nedostatené. Zdá se, že Kras nikoli není nepístupný pravi-

delnému pstování lesv. Kdekoliv mže strom nalézti ochrany ped
vtrem v nkterém zákoutí aneb v dolin, vyrstá do výše, pokud
ochranné zátiší sahá. Na mnohých místech pozorovati možno zvláštní

ochranné náspy kamenné proti vtrm a snad proti skotu — a uvnit

takových ohrazenisek nalézá se vždy hojné stromoví, podobn jako na

dn dolin. Patrn neschází pro zalesnní Krasu nic jiného, nežli do-

statená ochrana mladých les proti pohromám živelným a útokm
zvíecím.

Za nedostatku skoro všeliké prsti nedaí se ovšem ani polnímu

hospodáství lépe. Doliny jsou pravé oasy v kamenné té poušti; tu

okeje oko alespo skrovnou zelení zdejších plodin. Jinde obilí p-
stovati je nemožno. Vtšího rozsahu nabývá hospodáství jedin v tch
vzácných údolích, kde dosud nevymizela všecka tekoucí voda. Pravým
rájem zdá se býti cestovateli údolí Planinské, jediné, jímž dráha vede.

Mimo naše plodiny pstují se v Krasu již etné jižní druhy ; hlavn
víno, kukuice a na jižní ásti Krasu též oliva, fík, citron a pomoran.
Vegetace nabývá cizího rázu v té míe, v jaké pibývá pstovaných
ke a strom proti zelinám. Konen nabývají pole již docela povahy
zahrad a sadv. Po stromech pne se vinná réva a pokud strom se

nedostává, utvoí se pro víno zvláštní loubí z tyí, do zem zaražených

;

mezi kei a stromy nasázeno jest pak hojn kukuice neb zaset jest
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nkterý druh obilní. Stromy v takových sadech bývají nejrozlinjší,

vedle olivy ík, švestka, dub, kaštan, vavín a mnoho jiných.

Kras jest v let horký a vyprahlý, v zim krut studený a boulivý.

Bóra jest postrachem všeho tvorstva. Tento strašlivý vítr severový-

chodní vane silou nezlomnou pes holé vrchy a plán Krašské, do-

sáhna pak behu moského, nese zhoubu nemenší také na širou Adrii.

Jeho burácení jest nestálé, jeví se hned v prudkém vichru, hned v jed-

notlivých neoekávaných rázech, jimž odolati zvlášt na vodé nemožno

bývá. Jediný náraz vtru staí, aby pevrátil plachtovou lodici. Bórou

zhynulo již mnoho námoník a utonulo hojn lodí; ped dvaceti asi

roky pohbena byla tím spsobem celá flotila rybáských lodic na

ce^té z Terstu do Chioggie v Benátská. Za bory neodváží se v Terstu

ani na ulici, kdo nutn nemusí ; úady bývají zaveny, po ulicích ta-

ženy jsou provazy mezi jednotlivými kamennými sloupci, jimiž chodníky

od ulice dleny jsou, aby se lidé jich v chzi držeti mohli.

Kras je strašný. Svému obyvatelstvu jen s nevolí a s odporem

se podizuje. A pece mnohou krásu chová v sob, ano vzrostla na nm
perla lidského dmyslu, pravý div na behu moském — Miramare,
Lysá skála nla tam nedávno do moe, odporujíc po mnohá tisíceletí

rozboueným vlnám moským, kde nyní se vypíná do výše palác krá-

lovský rozmr sice skrovných, nádhery vsak nevšední, obklopen roz-

sáhlým parkem, v nmž vavín a myrta tvoí husté vždy zelené chodby.

Zdá se, že nyní píroda zde úslužn vyživuje, co práce lidská jen tu-

hým bojem a vytrvalým úsilím neúrodné té zemi vnutiti dovedla. Ano
podobá se, že Adrie nikde krásnjší barvou a iejší prhledností se

nehonosí, nežli kolem malého pedhoí, na nmž Miramare trní.

Prvé však, než mi dopáno bylo, abych uzel modrozelené vlny

Jaderské, musel jsem ješt stoupati ze Sesany až k obelisku Obin-
skému, odkud se náhle otevírá rozhled po širém moi. Železnice se

pro strmý spád krajiny zahýbá od Sesany velikým obloukem k Na-
bresin a odtud podél behu moského k Terstu. I zde naskýtá se

velkolepá vyhlídka na moe po celé trati od Nabresiny poínajíc. Pál
jsem si však, abych nerušen a nepozorován mohl se oddati prvnímu

pohledu na moe, a z té píiny volil jsem si radji ze Sesany pší
po vysoin Krasu. Bylo okolo 6. hodiny ranní, když jsem

v Sesan opustil vlak a nastoupil pochod po staroslavné silnici íšské,

která ješt ped nedávným asem byla hlavní tepnou obchodní mezi

Terstem a nitrozemím evropským. Nyní jest ta silnice opuštna

;

pouze nejbližší sousedé tudy spjí k mstu. Zídka spatil jsem dvoj-

kolou kárku, ješt ideji povoz jiného druhu. Blíže Terstu potkával

jsem roje venkovanek, které msto zásobují horským mlékem. Zde,

jakož vbec na jihu, ženy všeliká bemena nosí na hlav, vodu v ml-
kých škopcích, mléko v bakách, ano i nemluvata v kolébkách uzel
jsem na hlav ženských. Pi tom bývají volné ruce zamstnány runí

í, obyejn pletením. Následkem vratké rovnováhy musí nosi
bemeno bez ustání balausovati a dle toho svou chzi zaizovati;

i jeví se u lidu obecného zvláštní chze, nápadná toporným držením

hlavy a houpavým pohybem v kylieh. Pozorováním pocestných krátil

jsem si jednotvárnou cestu, jež vedla brzy rovinou, brzy dolinou. Krajina
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kolkolem obklíena jest lysými horami, Kras vyznaujícími; vyhlídka

na jih uzavena jest mírným návrším, které se jako píný násep podél

behu moského táhne. Ped tímto hbetem leží veliká osada Obina,
poslední ped Terstem. Minuvše ji, stoupáme do vrchu a brzy spa-

tujeme hrot obelisku, jenž postaven je na tom míst, kde se otevírá

rozhlídka na moe. Nedokavost pohání nás k rychlejšímu kroku;

obelisk vystupuje za pahorkem vždy výše, již vidíme podstavec, již

základní jeho kameny — konené staneme vedle nho. Se zrakem

do dálky napjatým pistupujeme na kraj, hledajíce moe, toužebné oe-
kávané — ped sebou vidíme blankyt lazurový, v nedohledné dáli za-

halený v šedou mlhu ; oko mimodk níže se kloní, a tu pod námi roz-

kládá se panorama, jemuž podobného na pevnin marn bychom hledali.

Zrovna pod nohama prostírá se Terst a dosahuje svými villami,

zahradami a vinicemi až k nám do výše. Nádraží vidíme jako z balonu,

zdá se nám blízké, co bychom dohodili. Jako polomsíc objímá Terst

malou zátoku moskou, peplnnou lodmi, kterých na sta ítati mžeme.
Všemi smry pohybují se lod nejrozlinjších podob a rozmr, parou,

vtrem i vesly hnané. Mohutné parníky rozrývají klidnou hladinu za-

nechávajíce rozbíhavou stopu zdélí nkolika kilometrv, a nad tou roz-

kládají se kotoue dýmu nerušeného v klidném vzduchu. Ve hlomoz,

který z msta nahoru proniká, mísí se hvízdání parník a vlak pi-

jíždjících a na cestu uchystaných. V dáli poseto jest moe lodicemi

rybáskými, jež za svým povoláním nuceny jsou plouti do znané vzdá-

lenosti 4 mil (moských) od pístavu. Vznášejí se jako labut na

hladkém moi. Po pravé ruce vroubí píkrý beh hladinu moskou,
která v ranním klidu ani vlnkou sebe menší nevzpírá se svým okovm
pobežním. V šedé vzdálenosti vystupují Friaulské hory, nížíce se

k jihu, — a tam, kde staroslavné Benátky vynoují se z moe, tam
snoubí se na obzoru vody s pevninou. Po stran levé lze pehlednouti

znanou ást západního behu Istrijského, jehož etné malé zátoky

oku píjemn lahodí.

Jest to divadlo velkolepé. A pece se ho naše oko nasytí, pro

zmnu ohlíží se asem po bližším okolí: po obelisku, po silnici a m-
nivém její obecenstvu, po hostinci, jejž opatili podnikaví Tersfané vá-

bivýni nápisem, po venkovanech, kteí se v etných zástupech vracejí

z msta dobe i špatn v nm pochodivše, a po jiných pedmtech. Ovšem
pak po takové pestávce vrací se vždy zase rádo k vábivé vyhlídce.

Posléze a neradi pece zdvíháme se a nastupujeme cestu do hluboké

kotliny, v níž leží Terst. Cesty mnohé vedou do mésta, nejkratší

z nich jest pímá stezka k nádraží, po kteréž nejvíce venkovan opouští

msto
;

jest tak strmá, že jsou po ní místem schody kladeny. Dílem

pro vtší pohodlí, dílem pro vyhlídku, jejíž požitek prodloužiti jsem

si pál, volil jsem „starou" silnici Obinskou. Pi schzi pohlížel jsem

neustále na mnivou krajinu, jejíž rozsáhlost se mi ovšem v té míe
zmenšovala, jak jsem sestupoval; konen jen zbývaly trosky z p-
vodního rozsáhlého rozhledu — a již mne pohltil ruch velkomstský.

Však trval mj pochod od obelisku do msta déle než hodinu.

Pišel jsem do msta nedaleko nádraží a usídlil jsem se v ho-

stinci na „piazza di caserma". Do obda zbývalo mi ješt nco asu
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— šel jsem bez odkladu vyhledat zoologickou štaci. Povstání tohoto

mladého ústavu souvisí úzce s posledním obsazováním stolic pro

zoologii na universit Vídeské a Štyrskohradecké. Na ob tato místa

povoláni byli ped 3— 4 lety slovutní zoologové K. Claus a F. E.

Schultze ; oba uinili podmínkou svého nastoupení, aby jim zízen byl

zoologický pozorovací ústav v Terstu. editelem zoologické stanice

ustanoven prof. Claus a správcem známý cestovatel dr. E. Graeffe.

Za vbodnou místnost byl vyblídnut a koupen panský letobrad poblíže

dlosteleckébo arsenálu, pi samém behu moském. Jest to místecko

idylické, plné pvabu, jestliže pod modrým blankytem moe svoji

klidnou hladinu prostírá — ale s dsným hlomozem lámou se zde roz-

pnné vrcholky vln, když vítr západní neb jižní žene vody Adriatské

do tsného zálivu Terstského. Zoologická stanice obklíena jest kol

kolem zelení bujného stromoví, plavec z budovy jednopatrové neuzí

le nízkou stechu. Ped domem nalézá se dvojitá silnice s chodníky,

kudy haute volée Terstská co veer svoje vyjížky i vycházky podél

moského behu koná. Jest to oblíbené passeggio di S. Andrea, jež

kolem Lloydova arsenálu vede do blízké Servole.

Pyl jsem vlídn pijat a uveden do celého zaízení zoologické

stanice lidumilným správcem jejím. Dr. Graeffe jest rodem Švýcar

;

svoje medicínská studia konal z velké ásti ve Francii, dílem v Paíži,

dílem v Montpellieru, kdež i promovoval. Po té oddal se úpln v-
decké zoologii. Na as usídlil se v Janov, pozdji pijal úad sb-
ratele pírodnin pro slavný obchod Godefroyský v Hamburce. I strávil

pi tomto zamstnání deset rok na ostrovech Tichého oceánu, hlavn
na souostroví Fidžiském. Porstající jeho syn donutil jej konen
k návratu do Evropy. Po dva roky dlel v Hamburce jakožto re-

daktor velkolepého zoologického asopisu „Museum Godcfrou." Potom
pijal nabízené jemu editelství akvária ve Vídni. Když pak akciový

teu podnik klesati poal, zamnil tento úad se svým nynjším. Zde
dojista jest na pravém míst. Každý zoolog v nm shledá rádce d-
kladn vzdlaného ve všech odvtvích vdy, skromného a nepedpo-
jatého jakož i úslužného a sdílného — živý to slovník zoologický.

Zaízení stanice jest velmi píhodné. V pízemí jest byt správcv,
ve sklep nalézají se akvária a v prvním pate 10 stol pracovních.

V každém okn jest umístn pracovní stl s etnými truhlíky, poteb-
nými luebninami a nkterými pístroji. Drobnohledy, nože, nžky a jiné

náiní musí sob každý pozorovatel sám opatiti. Ku pohodlí pracu-
jících je v ústav neetná sice ale vybraná knihovna a. znaná již

sbírka lihových preparátv. Pracovní as trvá od 7. hodiny ranní do

Blance západu. V nedli odpoledne se nepracuje. Materiál obdrží

každý pozorovatel bezplatn, a to dle vlastního pání, podle qdbórn,

v nmž Bobe peje pracovati. Za mé pítomnosti zkoumal jeden z nás

mechovky, druhý jen hlavonožce, tetí blešné raky, jiný ervy, ryby

atd., a každému dostávalo se denn až dvakrát nových zvíat. Pro lo-

vení má ústav dv loky, a sluha každodenn asn z rána na lov

vyjíždí. .Mimo to zavázána jest jistá rodina rybáská, že vše, cokoliv

mimo prodejné ryb) do sít jí pijde, na ústav pinese, což dvakrát
za den se stává. Vzácnjší pedmty ovšem zvlášt se objednávají.
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Takovým spsobem bývá vždy dostatek zvíat na snad. Sem sjíždjí

se zoologové ze všech konc Evropy. Za dobu svého pobytu zastal jsem

zde dva mladé muže z Vídeské university, pak docenty z Mnichova,

Štýrského Hradce, Erlangenu, Krakova a profesora nové university

ernovické. V záí a íjnu oekávali zde mimo jiné ješt profesory

z Marburku, Vídn a Bruselu.

Tvoili jsme malou ale veselou spolenost. Žádný z nás neml
známých v Terstu, tím tsnji pilnuli jsme k sob. Každý bydlel

v privátním bytu, i já spchal, abych opatil sob byt blíže zoolo-

gické stanice. I nalezl jsem na nábeží pokojík ve tetím pate, odkud

jsem pehledl celou délku pístavu. Po pravé ruce prostíralo se mi

msto, táhnoucí se amfitheatrálne po stráních do znané výše. Za pí-

stavem proti mému oknu leželo nádraží a nad ním obelisk Obinský.

Po levé ruce byl pístav uzaven ochranným náspem, na jehož konci

mohutný maják Terstský nad pístav se pne a svojí baterií celému okolí

vévodí. V malé vzdálenosti za nádražím vystrkovala svoje stechy

z utšeného úkrytu svého malá osada San Bartolo, oblíbené Tersanm
výletní místo ; opodál skvlo se slavné Miramare na malém pedhoi
a vlny moské splývaly kolem jeho základ. V dáli, asto mlhou za-

baleny, vystupovaly z vod svislé skály Duinské a za jasného poasí
též Friaulské Alpy na obzoru se objevovaly v ostrých, roztrhaných

obrysech.

Peasto bavil jsem se pohledem na toto divadlo. ilý život na

více nežli dvou stech lodí všech rozmr a podob, ruch na marin
(nábeží), jež se táhne ve znané šíce kolem celého pístavu a na

molech, vybíhajících hluboko do moe, hemžení lodiek pfívozních na

vod a povoz na pevnin — vše to tvoilo vábivé a neustále mnivé
panorama barev vru kaleidoskopických. Cilostí pohyb a hluným
chováním jeví se jižní povaha již u Tersan. Kik a lomoz rozléhá

se všude, každý vede svou — jen když parníky nebo vlaky na plné

kolo svoje fortissimo spustí, zanikne zdánliv na okamžik všechen

ostatní hluk, pokud parním píšalám dech nedojde. Zahímáli konen
ob as kovový chtán pístavní baterie v pozdrav nkteré válené lodi

neb ve služb astronomické v pravé poledne, tu neschází již k úplnému

koncertu ani pikola ani kontrabas.

Bylli ve dne pístav obrazem zimniné innosti, stává se v noci

zrcadlem velebného klidu. Na sta rznobarevných svtel kmitá se

stžnmi, jen svítilny na nábežích v šiku stojící oznaují rozhraní

obou nepátelských živl. Všude mrtvo. Maják bdí za celý pístav jako

vojín na pední stráži a prohlíží si kolem po ad svoje svence,
otáeje svou lucernu asi 40krát v hodin kolem osy. Kužel svtla.

pocházející z velikých lamp petrolejových, sesílen jest zrcadly v té

míe, že osvtluje na znanou vzdálenost všechny pedmty jako jasný

svit msíní. Pi otáení panuje hluboké ticho, paprsky majáku s rych-

lostí dsnou zamují své místo a jako svtlá strašidla v nmém
spchu krajinou probíhají. Utkvíli jejich plná záe jako záblesk nadje
v oku plavcov, jest mu srozumitelnou pobídkou k opatrnosti a vý-

strahou ped nebezpeím ; odvracujíc pak se na svém kolobhu od nho,
dává mu posledním vzplanutím slib brzkého návratu. Noní mír pe-
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rušen bývá z pravidla jen odbíjením hodin. Rozdlení asu jest na

lodích zcela zvláštní. Den rozdluje se na „stráže" a každá stráž po

slunce západu na tvero „zvonní". O osmé, dvanácté a tvrté hodin
stídají se stráže a udeí se tyikráte na lodní zvon, o deváté, jedné

a páté hodin následuje jedno udeení, o hodinu pozdji dv a po

dvou hodinách troje udeení na zvon. Každá vtší lod má svj zvon,

a jakmile pone se odbíjeti as na jedné lodi, rozšiuje se zvonní

jako nákazou po všech. — Souzvuk rzných zvon v rozliných vzdá-

lenostech a ve všech tonech stupnice jest velmi ladný a dojímá poslu-

chae podobn jako zvonní stád na horách se pasoucích.

Terstský pístav pojme v sebe hojnost lodí, ale nechrání je vždy

dostaten ped pohromami živelnými. S moem souvisí na západní

stran a závisí tudíž na smru vtru, jestli se moe rozeí až do

pístavu. Za zeffiru (západního vtru), tramontany (severního), ano

i trvalého scirocca (jižního vtru) .rozbouí se moe tak, že lod
i v pístavu na vlnách tancují, stžni a boky do sebe tlukou a asto
i pohromy berou. Vody ženou se tu prudce do pístavu a nastaneli

touže dobou píliv, bývají nižší ástky msta nezídka zaplavovány.

Na hrázích a nábežích lámou se obrovské vlny a vrhají svoje roz-

pnné hlavy až na protjší domy. Za takových bouí bývá nábeží

naprosto neschdno. vaní vln a tlueni lodí je skuten ohlušující,

druh druhu mže se státi srozumitelným, jen když mu kií do ucha.

Jinak za vtr, kteréž od zem na pístav vanou. Za bory (severo-

východního) a levanty (východního vtru) poskytuje pístav lodím spo-

lehlivý útulek. Aby pístav za každého vtru stejn bezpeným se stal,

musel by se pi vjezdu znan súžiti a hrázemi od moe oddliti.

Terst se honosí svobodným pístavem a vábí k sob obchodní

lod z celého svta. Jeho pístav jest hlavní tepnou všeho ruchu,

k nmu smuje a sesteduje se veškeren život. Na majáku za dne

koše a vlajky oznaují, kolik lodí se pibližuje a jakého jsou druhu.

Za píinou skládání a nakládání zakotvují se lod bu v prplavu
Canale grande, na marin neb nkterém náspu, jenž z nábeží do pí-
stavu vybíhá a molo se zove. Takový násep jest dláždn jako ulice

a má znanou šíku, nad vodou pak vynívá asi na 2 metry a bývá

po stranách v uritých vzdálenostech opaten schody, po kterých k hla-

din moské sestoupiti lze. Každé molo má svoje zvláštní urení:
molo San Carlo slouží k doprav osob, molo Giuseppino a Mandracchio
ureny jsou pro zboží, molo Sartorio pro rybáe a nkolik menších
pro díví a uhlí. Lo, která nehodlá svj náklad mniti, nepistane
ani k nábeží, nýbrž upevní se za. nkterý kl pístavní. Takových
kolu vynívá z vody nkolik ad; každý kl sestává asi ze 16 silných,

dubových jehel, zaražených do dna moského a spojených mezi sebou

pnními trámci a kováním. Lod takové konen, jež vbec do pístavu
vplouti nemíní, pipevují se k velikým kovovým kotlm, které ped
pístavem pomocí '_'— 3 kotví zakotveny jsou. Takové kotle jmenují se

boje. — Moe jest alma mater Tersanv, jest základem jejich obchodní
a politické dležitosti, jest jim cestou rychlé a levné dopravy, polem
všestranné innosti a zdrojem výživy. Ano z moe Tersan bere z veliké

ástky také svoji potravu. O zaopatení moské potravy stará se etné
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lostvo rybáské. Rybái jsou zvláštní kastou mezi tamjším obyvatel-

stvem
;
jsou cizinci, kteí ze svébo domova se ubírají v dobrovolné

vylinanství a vracejí se nejvýše tyikráte do roka ke svým krbm.
Pocházejí ze Vlach, z Chioggie v Benátsku. Na svých nepatrných

bárkách odvažují se pes širé moe; jsou rozenými námoníky, voda

jejich doživotní kolébkou. Rybáské luny mají vesms jednu podobu
a stejné rozmry. Délka obnáší 12— 15 metr, šíka pak 4— 5 m.

;

pední a zadní tetina bárky opateny jsou palubou, prostedek není

kryt. Pední kajuta, spíše brloh, jest kuchyní, zadní pak ložmicí celého

mužstva ítajícího 3— 4 hlavy, mezi nimiž bývá jeden chlapec — ženy

a déti zstávají doma, v Chioggie. Bárka má 2 stžn, pední nese

plachtu trojuhelnou, zadní tyruhelnou, a tmi plavci svou lodici velmi

zrun ídí. Dvakrát denn vyjíždjí rybái na lov, po prvé o 2. hodin,

po druhé o 10. z rána.

Po návratu lodstva rybáského zahajuje se rybí trh ; bývá to

o 8. hodin ranní a 3. hod. odpolední. V tu dobu hemží se Pescheria

(rybí trh) prodavai a kupci, každý pekupník vykikuje chválu svých

ryb, až uši zaléhají ; ryby leží na sítech ve velikých hromadách dle

druh, prodava kropí svoje zásoby rýžovými košaty moskou vodou,

aby na prudkém slunci neosychaly a zkázu nebraly. Rybí trh na behu
moském jest prarozdílný od trh našich. Není to poet ryl), jimž

Pescheria vyniká, nýbrž rozmanitost druhv. Vedle ryby obyejné leží

nestvra spíše žáb než ryb podobná ; rejnoky, žraloky, pestré štíto-

hlavce a mnohé ryby tvar a barev podivuhodných uzíš zde po prvé

ve svém živobytí. Barvy obrázkových pírodopis bývají ješt píliš

mdlými proti ohni a tpytu barev pirozených. Ceny ryb jsou dle

našich pojm velmi znané, ídí se ovšem více kvalitou než kvantitou

ryby. Co do velikosti jsou zastoupeny všechny rozmry od* bezejmenné

drobot až do obrovských tuák (tonnino), kteí se na kusy sekají

a po kilech prodávají. Pouze erstvé ryby prodávati dovoleno jest;

zvlášt prodej tuák podléhá písnému dozoru policejnímu, ponvadž
se už po dvou dnech poíná v nich vyvinovati jed, podobný prý umrlímu.

Vylovený tuák obdrží na ocasní ploutev zvláštní cedulku s úední
peetí a udáním dne i hodiny, kdy vyloven byl. Jakmile dochází as
úedn vymený pro sekání téhož kusu, zabavuje se všecko zbylé maso.

Chu moských ryb jest nám neobvyklá. Maso kapí jest u po-

rovnání s nimi sladké. Vše, co z moe poebází, proniknuto jest pi-
initi hokoslanou, na kterouž si cizinec teprve zvykati musí. Mezi

nejchutnjší ryby moské piísti sluší makrely (scombro), kambály
(soglia), pražmy (dorada), okouny moské (volpino), tuáky (tonnino),

cípaly, smuhy a m. j. Chudina spokojujc se lacinjšími druhy, ani

žralokem neopovrhujíc.

Krom ryl) poskytuje Pescheria veliké bohatství jiných jedlých

tvoru, hromadn frutti di more (plodiny moské) zvaných. Hlavní

souástí jejich jsou raci, plžové, lastury a hlavonožci. Raci honosí se

nejvyšší sazbou, stojít homár 60 cm. dlouhý až i 2 zlaté; paštika t*al

jest v hostincích Terstských nejdražší lahdkou. Nejlacinjší lahdkou
jsou slavky jedlé, známé pod jménem pidoechio di mae (moské vši).

polévka z nich jest i v hostincích oblíbena. Z hlavonožcú nejvíce
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sepie a olihn na trh pinášeny bývají; jsou potravou tuhou, kožovitou

a stávají se ponkud chutnjšími jenom dobrou pípravou. Lid je zove

seppia (te se po Terstsku šépa).

Na všech ástech pobežních, zejména tam, kde se náklady pe-
vážejí, jest typickou ligurou facchino. zástupce Neapolských lazza-

ronv. Facchino tráví svj as na pobeží, neopouštje ho ani v po-

ledne. Neníli práv zamstnán, povaluje se na dláždní, jemuž jest

nezbytnou štaáží. Obyejn bývá odn toliko dvma ástkami odvu,

kteréž my pod svrchním šatem ukrýváme. Facchino nevidí v tom

ostatn žádnou neslušnost, když se mu košile rozepne — zbavuje se

jí asto zcela; ani obecenstvo ani orgány bezpenosti a veejné sluš-

nosti nezamezují podobné poínání. A tato- okolnost jest snad píinou,

pro sob domácí elita nehledí pobežních procházek, u nás tak oblí-

bených : v Terstu možno v každou chvíli potkati se s Adamem, jenžto

snad jen dosti chatrn listem fíkovým jest opaten.

Po celý den jest na nábeží hluno a živo ; krátkou pestávku

v tom ruchu iní jen poledne. Mezi 12. a 1. hodinou jest na marin
klidno, ale nikoliv prázdno ; podobat se beh v tu dobu velikému le-

žení, pohrouženému v odpoinek a spaní. Celé ady nízkých povoz
nákladních vroubí ulici, pi každém stojí odpažen píslušný tahoun

a pohodln pežvykuje; po vyhátém dláždní rozkládají faccbinové své

utrmácené údy a chodec musí v tu dobu obyejn stedem ulice krá-

eti, ponvadž chodníky bývají odpoívajícími tly pokryty. Pak trvá

hluk a ruch na marin zase až do soumraku. Veer a v noci pelo-

ženo jest stedišt bujného života do ulic mstských : život pouliní

rozvíjí se na jihu teprv po slunce západu a trvá do plnoci.

Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Smilovský.

(Pokraování.)

„Lidé nejsou podle toho, aby dlali dobré skutky, nýbrž skrze

dobré skutky, po oklikách, loudají se za vlastním svým užitkem."

Fará Polomský jí v tom asto odmlouval, a to mla ráda, neb

odmluvou oživuje se konversace, a proto chválívala faráe, že má dobrou

spoleenskou žílu. Vbec fará byl u ní tak dobe zapsán, jako nikdo

jiný v Polomí. Byla to živá hlava a poznav brzo slabosti babiiny
pinášel jí klep celé koše, aby se v nich do sytosti pohrabala. Když

neml dosti zpráv, vymýšlel si tytýž jako novinái pvodní novinky.

Což, za klepy nemže nikdo státi, a odvolámeli je zítra, jen když byly

vera. Jinak ml s ní fará nkdy svatý kíž, zvlášt nemohlali

z pokoje. Celé hodiny musíval se s ní na zavolanou baviti a posílal

ji nkdy v ducbu do horoucího pekla; za to ale dostal hned k dru-
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hému štdrému veeru, co byla na Polomi, Ježíška pknou, tžkou
stíbrnou pikslu s monogramem jejím a s letopotem a o svátku

svém aspo šest velkýeb láhví s ohnivým uherským vínem s vtipným

pípiskem, jako na p.

:

„Rate vystíleti piloženou batterii k oslav vzácného svého

svátku/'

Ze astji dávala babika na mše, podotýkáme jen mimochodem
a z pirodilé nám vypravovatelské dkladnosti.

Y rodinných záležitostech netiskla se babika radou svou a vlivem

nikdy v popedí. Pemílala je ovšem na svj vrub soukromí co nej-

dkladnji, ale náhledy a soudy své pronášela o nich jen tenkráte,

když byla vzata na potaz. Pak ale mluvívala od plic, a mohla tak

mluviti, ponvadž každé slovo své aspo desetkrát už díve odvážila.

„Uite, jak vám libo," dodávala, „na konec pece uvidíte, že

já mla pravdu."

Záležitosti satené vábily ji jako každou paní nade všecko.

Když Lípovic provdávali starší sestru Adelu za advokáta, nebylo jí to

po mysli Zrazovala pes to, že Lípa namítal: „Ale paní matko!

Pomyslete, advokát ve Vídni, penz jako želez a mže to pivésti

teba na ministra."

Babika zstala pi své závrené formuli a když Vídenský ze
chtl drazn peníze a hrozil soudem a Lípa si do nho u babiky
stžoval, odpovdla vítzoslavn

:

„Nu vidíte, že já mla pravdu."

Po ten as byla palivou otázkou staré paní Slezanovské zná-

most vnuky její Hedviky s Podhorským Ledvinou. Sledovala tu vc
pozorliv od nejprvnjších koínkv, ano tušila ji díve a sestavila

v mysli, nežli se stala fait accompli.

Vloni, na samém zaátku srpna — bylo to v sobotu odpoledne

ke tvrté hodin — vylézaly zpod obzoru na rozpálenou oblohu šedo-

erné, zlovstné chmury. Stará paní, jenž stála u okna své ložnice

a jejímuž ostížímu zraku nic neušlo ani na zemi ani na nebi, zarazila

se nad tím a dívala se chvíli, jak chmury ze všech stran se sbíhaly,

jak slévaly se u vtší mrana, jak mrano s mranem splývalo v spousty

tžké, ježto shlukše se zatáhly oblohu tak, že jen tam a sem kus slu-

neného modra jako z dr prohlíželo. Babika šla k druhému oknu

a prohlednuvši tlakomr pravila k sob samé:

„Tenkrát jsi nelhal. Bude bouka."

Na to pomyslila:

„Kde pak jsou dvata? Uvidíli mrana, pobhnou asi dom,
aby ušly bouce, a boží dopuštní zastihne je nkde u prosted cesty.

Hloupý jsou k tomu dost."

Pomyšlení to táhlo se ku Krescince a Hedvice. Ob dívky vyšly

si hned po obd do dvorce Brtnického, aby se podívaly na híbátko,

jež se vera narodilo Brtnický šafá byl dnes dopoledne na Polomi

a vypravoval, jaké pkné híb jim pibylo do stáje. Je prý to b-
loušek železné barvy a všecky tyi nohy má až po kolena bílé.

„Dávno," dodával, „jsem tak kloudného híbátka nevidl."
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To bylo tak nco pro zvdavou Krescinku, a Hedvice nemusela

také dvakrát íkati. Po obd byly na cest. Kdy/, se s híbátkeru

náležit pobavily a kyselé smetany nasvaily a nic nového se oku

jejich v Brtníkách nonaskytovalo, chystaly se k odchodu. Teprve když

ze dvorce na silnici vyšly, všimly si oblaného nebe.

„Nechome, zmokneme," namítala choulostivá Hedvika.

„Co ti napadá," chlácholila ji kurážná Krescinka. „Znám zdejší

pírodu naši jako své modlící knížky. Ped šestou hodinou nebude

z toho déš, budeli vbec jaký."

..Jistota je jistota. Ale myslíšli, pojme," spokojila se Hedvika.

Šly hodný kus cesty silnicí nahoru. Tu z pravé strany z daleka

ješt zadunl rachot hromový. Hedvika se leknutím zastavila.

„To je strachu," kárala ji Krescinka. „Zrychlíme kroky, akoli

je to nazbyt."

Ušly opt kus cesty. Hrom znovu zahímal, silnji, draznji.
„Pro Krista! Já se bojím bouky jako smrti," naíkala Hedvika.

„Utíkejme, jsme hned u pšiny, a brzoli nejsme doma?" odvtila

Krescinka.

V tom zadul vtík, obrátkou ruky na to zdvihl se vítr. Prach

na silnici se kotouil a zahalil bžící dívky v oblaky, štípal je do oí
a stavil jim dech.

„Já se zalknu," volala úzkostliv Hedvika. „Vidíš, jak jsi mne
svedla."

Krescinka vzala Hedviku za ruku a táhla ji ku pedu. Strhl se

vichr, tžké chmury se nížily a nížily, již poaly z nich kapati jedno-

tlivé krpje. Stmlo se, vyšlehl blesk, za bleskem zaburácel hrom,
ne temn ale praskavým lomozem. Déš se spouštl a za chvilku lilo

se jako z cedníku.

„Bh nám bu milostiv," úpla Hedvika.

„Však nejde o krk," tšila ji Krescinka, ale družka jí neslyšela

pro strašlivý lomoz hromu, pro blesky, víti- a liják. Dívky nevdly
si rady, zmálomocnly, porouely duši bohu, úzkostí nebyly ani s to,

aby pomodlily se. V tom dojel k nim povoz. Byl to dvouspežný
koár bez stechy. V nm sedl pán pod deštníkem. Spozoroval ob
dívky a poznal je po šatech, že jsou z Polonii. Krescinka se vzpa-

matovala.

„Bh vás nese, pane Ledvino," zvolala, „smilujte se, vemte nás

bon."

Ledvina dal zastaviti a skoil z koáru.
„Vemte Hedviku k sob," prosila Krescinka, „ona mi tu ume

na sii n i, : i strachy. Já skoím na kozlík a Matj mi pjí houni. Tak,

já se do ní zachoulíra. Te a se leje."

Ledvina vzal bez okolku slenu Hedviku do náruí a vysadil ji

do koáru. Vyskoil za ní a kikl na koího

:

„Ujíždj tryskem!"

Matj práskl do koní, kon se dali do trysku. Bouka burácela,

že "i pecházely a uši zaléhaly. Najednou vjel blesk kus od silnice

nkam do stromu. Praskot hromový pronikal cestovníkm našim kosti.

Kon, jinak bezpení, nechtli ku pedu Hedvika vykikla a chytila
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se keovit Ledvmý za ruku. Matj práskl do koní, dali si íci.

Ledvina svlekl plstnou ubu, již ml na sob, a stáhl deštník, jejž

držel nad Hedvikou

„Pomozte," úpla udšená dívka a svezla se smrtelnou úzkostí

se sedadla k nohám Ledvinovým. Eman vyhoupl si ji na klín a ce-

likou ji zabalil ubou svou, aby nevidla blesk a byla jista ped li-

jákem. Dívka jej obemkla lokty svými a pitiskla se k nmu co

mla síly.

Slast, o níž posud ani v nejlibjším snu svém nezavadil, pro-

jela kouzlem divomocným Emanovu duši, zažehla žárem oi jeho a líce,

prudkým lijákem smáené, a stavila mu v prsou dech. Skutenost
rozklenula se v nm v nebe nedostupné hloubi, a výše blaživých pocit
zaskvívalo se v nm jako po božím tle jahod na lesním trávníku.

Srdce mu varem pekyplo a zabušilo horeným záchvatem a všecka

mysl jeho letla zimnin nedokavá vstíc štstí, jež tímal ve svém
náruí. Hlava Hedviina piléhala k hlav jeho a v kadeavé vlasy

její, jež jako hustý závoj ji ovívaly, boila se brada jeho až ke

rtm. Eman cítil na šíji své její lokte mkí nad prach labutí
;

její

krátké oddechy, podobné rychlým oddechm práv chyceného ptáete,

prohívaly jej teplem nevýslovn libým; rozkošná hádanka jarobuj-

ných jejích ader, obepjata jen tenounkým kartounem, rozhoupávala

se na mužských jeho prsech poprvé v divoluznou dithyrambu, s níž

tlukot srdce jejího i jeho splýval v rhytmus divokého kvapíku. Dechy
v prsou taje vinul k sob elastickou plnost tla jejího, jež pod ru-

kama jeho jevilo nejmkí linie kvetoucí ženskosti. Což dbal on o to,

že nad nimi a kol nich litice boue divoké orgie slavily, že liják

sršel, vichice svištla, blesk šlehal, hrom tískal : on nemnl se býti

na zemi, nýbrž letl žhoucím meteorem po nebi, zaplaveném rozkoší

a slastí nekonenou, povnou . . .

A jeli tryskem, pece bylo potebí dobré tvrt hodiny, než do-

jeli do zámku Polomského. Teprve když Matj v prjezdu u schodv
upnné kon zarazil, procitl Eman z opojného svého snu a bylo mu,

jako by s nebe spadl v neblahou skutenost. Krescinka odhodila

houni a skoila s kozlíku jako laka. Ti tom mrkla okem po párku

vzadu na sedadle, ani ne tak ze strachu o Hedviku jako ze zvdavosti.

A Eman dost pospíchal, aby slenu Hedviku s klína sesadil, pece
neošidil Krescinku, jež šibalsky se pousmála nad tím píliš dvrným
skupením sestenice s panem Ledvinou za bouky.

V.

Co zatím na silnici, mezi Brtníky a Polomí, za lomozu boue
a v povodni pívalu v duši Emanov tak z nenadání se rozbeskl po-

zemského nebe jas, kleela stará paní Slezanovská pi rozsvícené

hromnici u klekátka a íkala si ze zamilovaných svých knížek „modlitbu

za bouky a krupobití." Ped boukami sebe silnjšími nemla zvlášt-

ního strachu, vždy Polomský zámek byl peven jako skála, a pežila

již v nm mnohou srážku rozlícených živlv pírodních, a pece byla
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dnes nad míru roztržitá, ano ztrápena. Chvla se staena o ob
vnuky své dobe soudíc, že opatrnosti u nich sotva bude nazbyt.

Ješt ped boukou zavolala služku Kaenku, jež zárove jí byla

panskou, a poslala ji dol k dcei se vzkazem, aby rychle poslala

povoz do Brtník pro dívky, kdy by snad už byly na cest do Polomi.

Paní Lípová, jež práv psala psaní milákovi svému, synovi oficírovi,

ledabylo odpovdla, že není povozu práv ped rukama a že dvata
aspo tolik rozumu míti budou, aby ped bouí nepouštly se na Cestu.

A budeli bouka, že je šafá Brtnický po dešti bez toho piveze.

Odpovd ta se starostlivé babice nelíbila a v duchu hubovala

na dceru, že není v ní pravého mateského citu, a umínila si také, že

jí o svain za ten vzkaz ádn vyte latinu. Zatím spouštla se

bouka, až nastal pravý soudný den. Babice nezbylo než poruiti

dvata do ochrany boží, rozsvítiti hromnici a modliti se. Za chvíli

pišla paní Lípová nahoru, aby stará matka za strašlivého neasu ne-

byla o samot, ale rozdurdéná stará paní byla velmi skoupozvuka

v hovoru, jejž s ní dcera zapísti se snažila. K otázce, zdali bouka
jí nervy neroziluje, prohodila pichlav babika místo odpovdi:

„Bh naprav ty nynjší matky, že jsou takové necity. Kdy by
se boil strop jim nad díttem, ekla by mnohá: však ono utee."

„Jiný as, jiní lidé," odpovídala paní Lípová, jež dobe cítila,

že nevinná slova „mnohá" a „necita" šla na její adresu. „Ostatn,
maluješ si, máti, zbytené strašáky. I Krescinka i Hedvika sedí pkn
v suchu u šafáe v Brtníkách."

„Ty máš rozum Šalomounský. Já jsem jen hloupá holubice proti

tob," odsekla babika; „ale pineso.uli ti do domu mrtvolu, bleskem

spálenou, pij si své slzy v skrytosti, až se opiješ. A te nech mne se

modliti."

Šalomounský rozum paní Lípové nahlížel, že když „holubice"

vrká, od posledního slova neupustí. Proto se radji odmlel.

Nastala dlouhá, trapná pomlka mezi paními. Bouka nad Polomí

dvojnásob se rozzuila.

„Pro toho páva ze dvora nevyhodíš," vytrhla se babika z mo-
dliteb. „Lesklá oka na jeho ocase pitahují hrom. Vidla jsem jej po

obd z okna, jak dlal kola. To vští bouku."
„Povra," vyjelo paní Lípové maní z úst.

Babika šlehla po dcei jízlivým okem. Dopálila se a pemýšlela
o peprné odpovdi. V tom vrazila do pokoje Kaenka.

„Co je?" vyskoila staena.

„Sleinky jsou doma. Podhorský milostpán je pivezl. Sebral je

nkde na silnici. Jsou mokry jako myši."

„Vidíšli, ty Šalomoune," rozkázala se paní Slezanovská k dcei,

„jak sedly pkn v suchu v Brtníkách? Kdy bych já je nebyla vymodlila,

byl by už z nich erný škvár."

Paní Lípová se mlky sebrala a bžela dol do jídelny. Babika
jí v patách. Trnula zvdavostí, jak se to dobrodružství na silnici zbhlo.
Dole v jídeln stál u stolu pan Ledvina až na kži promoklý. Hlava
mu šla posud samým štstím kolem. Dvata byla zatím odbhla do
své ložnice, aby se pevlekla.

10



146 A. V. Srn Horský :

Dcera i matka zahrnuly Emana díky za službu, kterou zavdil
se dvatm i jim, tak že hrub ani k slovu nepišel, což mu bylo

velmi vhod.

„A te ved pana Ledvinu do pokoje svého muže," naizovala

stará paní dcei, „aby se nenastudil. Vždy není na nm suché niti.

Jdte se pevlec, jdte, pane Ledvino."

Paní Lípová odvedla Ledvinu a vrátila se za okamžení.

„Kde jsou dvata?" ptala se kvapn.
„Ted se po nich ptej," kárala ji stará paní, „když jsou doma!

Díve ti nenapadlo, ty bezcitná osobo."

„Jen když se jim nic nestalo ! Musím pipraviti nco na posil-

nnou Ledvinoví."

Odešla. Babika se zamyslila.

„Tohle by mohlo míti následky," splétala si v duchu osnovu do

budoucnosti. „O Krescinku nejde, ta se mu nelíbí. Sic by jinak býval

astji na Polomi a nkterak by se k ní toil. Ale Hedvice by se to

dobrodružství mohlo vyplatiti. Je to dve, jak by ji vyrejsoval, a mám
ji také radši, než tu prostoekou Kresku. Ledvina má dluhy, ale co

z toho? Statek je statek, a byl by mn milejší, než leckterý úedník.

Ke mn se posud laskav neml, ale zdvoilost a uhlazenost mu nikdo

neupe. A pak má tak nco mužného v sob, to stojí také za nco.
Vypadal, jako by jej zaezal. Že mu to dve padlo do oka?! Však

já mu v tom pekážeti nebudu a pijdu tomu díve na koínek než on

sám. Šlo by to, šlo, a pro by to nešlo? Dve je v nejpknjším vku.
To je magnet, který táhne muže. Musí se mu dáti železo, aby asem
neseslábl. A Ledvina by byl dobrým železem. Však já už to vyšetím."

Zatím vrátil se Ledvina pevleen a v patách za ním paní Lípová

se služkou, jež pinášela svainu. Stará paní by byla ráda njakou
chvíli s Ledvinou mezi tyma oima promluvila, aby mu trochu

sáhla na zub, le tenkráte jí sklaplo. Dcera jí v tom byla na závadu.

Ledvina se nedal pobízeti k jídlu a pije kávu vypravoval do podrobná,

jak za Brtníky, na druhé silniní zatáce, v boui a lijáku sleinky

dohonil a všecko, co se dále stalo. Že podšenou Hedviku na klín vzal,

tím se ovšem ped paními nepochlubil.

Babika nespustila s nho oka a dobe pozorovala, že astji
kradí pokukuje po dveích, zdali dvata, nebo aspo Hedvika, nepi-

cházejí. Proto, když byl na konci svého vypravování, hlasit se podivila :

„Kde pak jsou dvata, že nejdou, aby se osobn podkovaly?"
Vstupující práv Kaenka pinášela k její otázce odpov.
„Sleinky prosí," vyizovala, „aby je panstvo mlo omluveny,

že nepicházejí k svain. Jsou prý po té hrozné cest velmi unaveny,

a bude to trvati hodnou chvíli, než se zpamatují a si trochu odpoinou.

Slena Krescinka mi naídila, abych jim svainu nahoru do jejich pokoje

pinesla. Má prý hlad, že by sndla vlka."

Eman se zasmušil; práhl po pohledu Hedviin. Babika si jeho

pohnutí dobe všimla. V duchu si ekla: „Jak pak bych já neuhodla!

Podhorský kos šel na lep," a hlasit odpovdla:
„Není to nic pkného, že dvata nejdou se za tepla podkovat,

ale pan Ledvina bude snad tenkráte shovívavým a odpustí jim tu chybu.
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Není divu! Mn samé chytá se závra již z pouhého vypravování, což

teprve bázlivá dvata, když všecky hrzy osobn prodlaly ! Jak znám
srdce vaše, pane Ledvino, pijmete zajisté i v jiný as díky z úst

dvat, i béeme si z bezdného toho dobrodružství dnešního pevnou

nadji a jistotu, že od nynjška astji k nám do Polomi zajedete,

nežli jindy jste to iníval."

Eman ochotn pislíbil a bavil se ješt njakou chvíli s paními.

Boue zatím odtáhla a pestalo již tém pršeti. Vzav propuštní od

paní odjíždl k veeru dom. Odjíždl v duši své nepokojen, rozladn,

ba rozerván. Doufal najisto, že ješt dnes Hedviku spatí. Omluva
sleinek považoval právem za strojenou a pemýšlel o píinách, pro
Hedvika nesešla do jídelny. Pemýšleje o tom zaplétal se nevdomky
do ržových tenat lásky, a fantasie jeho, jindy nepíliš živá a plodná,

unesla jej znova za Polom na silnici do lijáku a boue, posadila mu
na klín Hedviku a . . . Eman zavel oi, aby zevnjší svt nevedral se

mu do snv, v pravd rajských.

Hned jak pan Ledvina ze zámku odjel, zdvihla se stará paní,

aby se podívala nahoru k dvatm. Mladá paní zstala v jídeln,

sedla ke psacímu stoleku svému u okna a dopisovala rozepsaný svj
list milákovi svému.

Vstoupivši do komnaty Kresceniny vzala babika ob dívky oste
na mušku a hned vypátrala tolik, že Hedvika je vážnjší, nežli obyejn
bývá, a Krescinka že nco v sob tají, co ji jaksi k smíchu ponouká.

„Co jste to vyvedly, vy nešastnice," spustila na dívky babika.

„Kdyby nebylo bývalo mých vydatných modliteb a pana Ledviny, byly

byste už teba na márách pro svou nerozumnou splašenost
!"

„Kdyby — jsou ve vod ryby, má zlatá babiko," petrhla jí

Krescinka vesele e. „Bume rády, že to tak šastn dopadlo. Ale

tvoji modlitbu do zlata zasaditi, že nám pana Ledvinu piarovala."

„Já jsem se nechtla z Brtník vydati na cestu," namítala Hedvika;

„bála jsem se dešt. Ale Krescinka si stavla hlavu a svedla mne."

„Moudrý lovk se nikdy nedá svésti," odsekla Krescinka, „ani

takovému spanilému andílkovi, jako jsem já."

„Ješt se ke všemu škádlete," kárala je babika. „Radji poví-

dejte, jak se všecko zbhlo."

„Což pan Ledvina nevypravoval?" otázala se Krescinka.

„Což mužský! Poádné vypravovati neumí z nich nikdo. Jazyk
jim kulhá po pamti."

„O, pan fará umí krásn vypravovati," nadhodila pichlavé

Krescinka.

Babika se zapálila. Krescince to neušlo, a aby svou špiku zamlu-

vila, jala se staré paní nový, obšírný referát podávati. Babika poslou-

chala vážné jako zpovdník a sivé oi její tkaly s jedné dívky na druhou.

„A jak jste si to do koáru sedly?" pomáhala Krescince otázkou.

„Já vyskoila rovnou nohou na kozlík a zatoila se do Matjovy
houn. Ani na mne nekáplo pod ní," vykládala Krescinka.

„A co Hedvika, když umírala úzkostí!" vyzvídala babika.

Krescinka mrskla potuteln okem po sestenici. Ta rozpaky se

lehce zardla a sklopila oi.

10*
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Krescinka odvtila za ni

:

„Ta si sedla do koáru vedle pana Ledviny."

„A že jsi, dít, nespadla, koár nemá dvíek?"
„Já jsem se chytila za ruku pana Ledviny, babiko," vysvtlovala

Hedvika.

„Tak, tak. A on t držel za ruku?"

„Držel, babiko?"
„Pevn?"
„Pevn mne držel."

„A vzal t pod deštník?"

„1 ne, babiko," pidala Krescinka. „On svlekl ubu a zabalil

do ní Hedviku jako koiku, aby nepromokla.

"

„Ale to jsi mohla, dít, i s ubou spadnouti nkam pod kolo,

když blesk do toho stromu vedle udeil."

„Oh! on mne pevn držel."

„To bylo pro tebe štstí. Jinak by t byli snadno ztratili a teba
pejeli. To on t vzal asi okolo pasu, abys nespadla?"

„To už nevím, babiko, šly na mne mdloby."

„Tak tak. A mdloby na t chodily! To jste ani nic spolu

nemluvili?"

„Ani slovíka."

„Dkujme andli strážci, že vás vzal do své ochrany. Mn jste

nahnaly strachu, že mne hlava brní. Budu míti asi špatnou noc dnes.

Žaludek mne tlaí. Ta nešastná migréna se ve mn ohlašuje. Ani

tyi nedle mne nenechá na pokoji. Pjdu si radji odpoinout a ráno

si pošlu pro doktora Sluku. A vy také už dnes nechote z pokoje,

abyste se nenastudily a ty dnešní hrzy neodstonaly. U veee mne
asi neuvidíte."

„Já t, babiko, doprovodím," nabízela se Krescinka.

„To to, tady zstanete; venku je zimno."

Stará paní odešla, Krescinka propukla v smích

„To jsme ji napálily," švitoila. „Ale byla v tob už malá dušika,

Hedviko, když vyzvídala, jak jste spolu s Ledvinou sedli. Bála jsi se,

že jí všecko vyklopím. Ale to mne neznáš, já mám charakter. Kdy
bych jí byla takhle vypleskla, že si t vzal Ledvina na klín, že t tisknul

k srdci, že jsi vzala toho vousatého andla strážce takhle okolo

krku ..."
„Prosím t, nech si už jednou ty špiky, až bude trh."

„Nevídáno! Aby tebe neupadlo ! Myslíš, že bych já také nebrala?

Ó kdy by to byl takhle njaký oficírek s ernými knírky a bylo se mn
stalo co tob: na mou duši, hodinu bych mu v mdlobách v náruí ležela."

„Žvástáš do vtru."

„Ovšem, Ledvina. Kdy by byl aspo o deset let mladší ! A pak

kdy by nebyl tak holohlav jako Sokrates a kdy by nebyl ultra ..."
„Jaký ultra?"

„Nu, ultraech."

Hedvika neodpovídala.

„Ale Podboí je pkný statek. Starší sestru, Lidunku v Horvatsku,

má už vyplacenu a Lotinku nkterak vyplatí. Pro by nešla ruka do
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rukávu'.' Škoda, že t už trochu popletl doktor Samec v Budjovicích.

Víš co, Hedviko, dáni ti radu jako perliku. Drž se Ledviny, a Samce

nech mn. Vybídni jej nkterak sera, na Polom, aby mne poznal.

Když se vystrojím, nejsem pece žádná škareda? A nkolik tisíc se

mnou dostane. A na to advokáti jdou jako raci na hrachovinu, a Samec

bude co nevidt advokátem. Ale, Hedviko, ty nic neíkáš, což skládáš

kalendáe?"

„Za to napleskáš toho ty plné uši."

„Vidíš, Hedviko, kdy bych t nemla ráda, já bych t samou závistí

sndla. Tob bude pldevatenácta roku a já mám hnedle devatenáct.

Ty už máš dva ženichy na vybranou, a o mne ješt ani mužský kabát

nezavadil. To je smutek, dcero boží. Pomysli, dvacítka tu bude jen to

kmitne, a po dvacítce aby se šlak vdával ne ženská."

„Však mn ješt nepleteš vneek."
..Však ty dlouho zelený vínek nositi nebudeš. Pamatuj na mne,

že se Ledvina pihlásí. A jak by ne, vždy jsi mu zrovna s nebe spadla

do klína. Starší muži, jako Ledvina, když chytí, nehoí jako sláma ale

jako smolnatý paez. A Ledvina chytil, musel chytiti od tebe. V mi,

panenka Maria ti seslala tu dnešní bouku. A abych se ti, Hedviko,
svdomit piznala, rané už ten zelený vínek také mrzí. Co má ženská

na svt, neníli pod epcem? Ani toho muže nemže soužiti. Když
zane nkterý ukati na udici, nesmíš mu ani stéblo do cesty vložiti.

Hned se durdí jako indián a vyraykne se ti a upláchne za jinou. V
mi. mne už ten svobodný stav netší. Dvat je jako paliek na je-

telišti, každá šilhá po ženiších a jedna závidí druhé. Víš co, udlám
tomu konec. Já ti pjdu za družiku , až budeš míti s Ledvinou

svatbu ..."
„To ješt hodn šálk kávy vypijeme."

„Asi, ale bude to, bude. Já mám prorockého ducha, v mn,
že bude. Tak tedy : ty dostaneš Ledvinu a postaráš se svdomit o to,

abych já dostala Samce."

„Dobrá, posejpátko na to."

Ob dívky se zamlely. Po chvíli otázala se Hedvika: „Ml už

Ledvina njakou známost?"

Krescinka se chvíli prohrabávala ve své pamti.
„Bez toho že nkdy ped lety, ale já nevím na nj nic. Na mou

duši, pranicoucí nic."

„Divná vc." prohodila zamyšlena Hedvika; „je pece už kolik

let svým neodvislým pánem."

„Vidíš! Jiný na jeho míst byl by už ml srdce samou díru,

známostí na kopy. Ale on — nu on je njak podivný z té stránky."

„Jak to myslíš?"

„Snad ml nkdy njakou nešastnou lásku."

„Hm! A matka tvá nikdy o tom nevypravovala? A babika?"
„Babika proklepe každou živou duši z okolí jako Pišvejc kabáty,

kle nco podobného jsem od ní nikdy neslyšela. Matka rané sice kolikrát

pravila, abych se hodné pívtivé k nmu chovala, kdy by si snad se

mnou chtl zaíti, ale co je naplat, když on nezaal a nezane."
„Podle toho si ho matka tvá váží?"
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„Váží. Má hezké jmní a všecko jeho jednání je hodno úcty, až

na to, že je pílišný Cech."

„A co se volné lásky týe — však ty mn rozumíš."

„Nic na nj nevdí, to mi mžeš viti."

„Nepodíváme se trochu ven?"

„Bude tam bláta po kotníky. Ledvina ti leží na mysli? Vi?"
„Ponvadž je trochu neobyejný muž. Ale obrame list. Pojme

dol k matce tvé. Zapomnly jsme na ni jako na smrt."

„Dobe jsi vzpomnla. Pojme. Ale ješt slovíko. Pro jsi,

Hedviko, mermomocí nechtla dol do jídelny, dokud tam ješt Ledvina

byl? Mohly jsme se mu hned slušn podkovati."

„Zítra neb pozejtí mže se to slušnji státi. Ale nyní nech už

ptaní. Pojme."
Dívky se pobavily njakou hodinu dole v jídeln a pak odešly

záhy nahoru spát. Když již svtlo shasily a v ložích se uložily, vzdychla

si Krescinka, jež i ped spaním Hedviku Ledvinou škádlila:

„Panenko Maria, dej mi aspo takový sen, jakou mla dnes

Hedvika skutenost. Tím bysi mn ustlala nejpknjší podušku pro

noc po dnešním dobrodružství."

Hedvika ani nemukala. Jí nebylo potebí o takový sen prositi

;

mla jej i za bdní, jen že se šíil zpovolna v dáli i v šíi nedozírnou,

nekonenou . . .

Krescinka už dávno byla v limbu, než usnuly krásné oi Hedviiny.

VI.

Po boulivém dni a pošmourném veeru vzešlo blahodjné jitro

letní. erstvý východní vtík, prohát teplem slunením, roznášel po
polích vni lesní a oberstvoval rovnž lak prsa jako mysl. Pan Led-
vina vyšel sob záhy z rána do polí, aby se podíval, zdali verejší

boue mu nenadlala škod. Obilí ovšem místy siln leželo, ale to ne-

kalilo vyhlídky na oekávanou že, a poítavému hospodái odpadly od
srdce starosti, které jej nepokojily, dokud se na svá pole nepodíval.

A rozkoš pírodní již pro jeho povolání byla pro vcí všední, licho-

tila se pece duši jeho poesie jitra dnes mrou neobyejnou. To snad
proto, že od verejšího odpoledne duše jeho byla zcela sváten na-

ladna. Mluvme pímo : Hedvika nešla Emanovi s mysli. Tajemn p-
vabné šero, jež v oích jeho ovívalo její zjev , rozncovalo jen a

stupovalo svátení jeho náladu a rozdýmalo jeho touhy po ní. Vera
na silnici vidl ji jen v pítmí boue a v mlze lijáku, a spch tém
myšlenkový, s kterým ji posadil k sob a proti výbuchm rozzuených
živlv chránil, ani nedopustil, aby se byl poádn na dívku podíval.

Letos se mu posud nenaskytla píležitost, aby se byl s Hedvikou sešel.

Ped temi a tymi lety vidl ji ovšem na Polomi, ale tenkráte byla

ješt sleinkou z ústavu, kvtinkou posud nerozvitou a pokud se na
ni pamatoval, nevzbudila v nm ani takových dojmuv, jaké v svobodném
muži zstavuje každá mladá a sliná díví tvá, s kterou se setkává,

Ba zdálo se mu, že na slen Mníškové nenalezl ani slinosti njaké.



Starohorský filosof. 151

ani njakého pvabu, jen ponkud pvodního. Po verejším dni vzal

jeho soud ovšem podstatnou zmnu. On cítil a tušil, že Hedvika, musí

býti dívkou spanilou, cítil to a tušil, ale nevdl to posud a proto si

ji ve své obraznosti tím iuznéji vyšoil, proto práhl po ní jako ušlý

chodec za veera práhne po teplém, pokojném lžku.

A pozemky jeho s Lípovými sousedily, vidli pece zídka kdy
Ledvinu na Polomském zámku, a jemná babiina výitka, uzavena
v slovích, že má nadji, že po dnešním dobrodružství s dvaty astji,

než jindy iníval, do Polonii Ledvina zajede, byla skuten odvodnna.
Že Ledvina o Polomský zámek nestál, mlo leckterou píinu. A
s Lípou povždy loyaln vycházel, pece nikdy spolu z jedné mísy ne-

jedli. Lípa byl lovk, jakých práv dvanáct vejde se na tucet, dru-

žebnost spoleenská nebyla jeho ctností a ustaviné starosti o zadlužený

majetek tak mu plnily hlavu, že všecky jiné zájmy ztrácely se v nm
jako déš v písku. Byl ovšem na štstí tak klidné povahy, že nikdy

nikomu neublížil, kdo se mu nepostavil v cestu, ale nkoho k sob
pivábiti neuml.

Milostpaní Lípová, nejen že nebyla lepší svého manžela, nýbrž

vzbuzovala nad to osobností svou i antipathii. Povrch její byl ovšem

hladký a na pohled i ponkud lesklý, ale pod ním nebylo jádra du-

ševn plodného a jímavého. Nejpelivjší byla o svj zevnjšek, a a
jí bylo již tyicet pt let, strojila se pece jako mladice. „Bazar" a

„Viktorie", jichž byla podloubá léta horlivou odbratelkou a tenákou,
platil jí za kvintesenci veškeré literatury. Takto podle svých rozum
držela se na hladin asové; co tu hladinu vlní a eí, bylo jí posud
neodkrytým dílem svta, vyjímaje snad trochu žvastu o ženské emanci-

paci, z níž chápala jen plané výstelky její a leda zásadu, že žena

rovnž tak je paní jako muž pánem a že žena neústupn má se vy-

mykati z odvké tyranie mužv. Zkrátka vzato : na milostpaní Lípové
více bylo ..paní" než ..milosti", a pidámeli, že mívala ty týž jazyk

otrhaný, jenž vady sousedv i sousedek rád zvelioval, a že dti své

považovala za bím než za životní úlohu, bohem žen svenou,
nebude nám zajisté na div, že Ledvina nikterak nebažil po bližší zná-

mosti s Polomskou milostpaní.

Kreseinku již známe a pipojujeme jen k jejímu obrazu, že a ji

matka co do krásy hned vedle sebe stavla, že to byl náhled pece jen

píliš subjektivní. Znalci a znalkyn z okolí tvrdili, že je slena Polomská
trochu píliš buclatá a že má oi nad slušnost vyvalené. Tnké prý do

výšky, esthetikou pedepsané, jí scházejí dva nebo ti palce. Jinak

jí neupírali jistou roztomilosr : hybná byla jako živé stíbro a ústm
nedávala darmo jísti. Ni hovoru se jí nikdy nepetrhla i bývala asto
pravdivjší', než dovoloval dobrý tón, a a ji doma matka za to plísnila,

pece obecné íkali, že ten rys jejím povahám pkn sluší. Kreseinku
mohl Ledvina dobe vystáti, jen to jej od ní odráželo, že za jeho

pítomnosti mluvívala ráda o vdavkách, o výbav, jakou jí matka strojí,

a o podobných vcech. Také proskakovala povst, že milostmatinka

její ráda by ji vyvdala a že prý on na její kandidátní listin stojí

hned nahoe. Nad to švitoivá Krescinka nkde jednou vypleskla, že

matinka jí dává tajné instrukce, jak by oko Podhorského pána k sob
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obrátila. To Ledvinu rozladilo a proto, když nemusel, nezajíždl v Po-

lonii do zámku.

O babice šel jeden hlas, že prý jistou srdenost jí nelze upíti,

ale jiiky prý nadarmo nad jejími okny nelmízdí a jiiky prý se od

jakživa rády táhnou ke klepnám a kafíkákám.
Ledvina se záhy z rána procházel po svých polích a lukách.

Pemejšlel, rozpakoval se. Všecko se mu zdálo, že verejší bouka
zahájila novou dobu v jeho živobytí. Tolik aspo považoval za jistotu,

že mimodk ve vší jeho podstat stala se zmna neobyejná, jíž brzkého

konce nevidl, jíž daleko jest všecko zapomenutí. Tušil, že kolo bu-

doucích jeho osudv siln zatáí se nahoru k Polomi. Mlli, dokud

ješt as, ocelivou vlí a ráznou odvahou je v bhu zaraziti, i sviti

se mu oddan a dvrn? Nebyl mladíkem, jenž lehkou a vzletnou

myslí za milovanou ženu prodává budoucnost svou; byl mužem, jenž

vyspl na vlastních starostech, jemuž život praktický, skutený znan
polámal perut vší blouznivosti. A pece mužnost jeho zvracela se v jistou

mladistvou blouznivost; vle, druhdy jasná a klidná, pecházela v mlhavé

a úchvatné touhy ; soudnost svážela se v prohlube blaživ rozkošných

citv. A to všecko, což jiného jest neli problesk lásky, tím žhoucnjší

a mohutnjší, ím v zralejším zasvítí vku.
Ledvina si sedl v olšovém hájeku na žulový balvan pi potoku

a zadíval se do šplounající vody. Jednotvárný šplechot vlnek, odráže-

jících se o kamení roztetelenou útrobu jeho jaksi ukojil, sladiv protivy

z nitra se vyvírající v libozvunjší souhlas. Dosplý muž, statká,

hospodá pihlásil se k svému právu.

„Budeli chtíti dívka, v májovém ránu mládí svého stojící, muže
vkem pokroilého za muže? Hodili se podle vychování svého do

statku za dobrou hospodyni? Pineseli muži tolik vna, jakého statek

tém nutn má potebí?"
„Odkud vzíti k otázkám tmto uspokojivou odpovd?"
„Ovšem," rozumoval Ledvina, „posud jí neznám. Ani ty spanilé

rysy jejího zevnjšku, nekuli mravné jádro jejích povah. A pece jen

z tchto povah její žádoucí odpov se mže inouti. Nad všecku

pochybnost nutno jest, abych ji prvé poznal; což ale jestli poznávaje ji

utopím rozum svj ve vlnobití rozvelených citv a rozháraných tužeb?"

Eman se zasmál sám sob. Pipadl mu na mysl muž hypochonder,

jenž i za nejpknjší pohody z dusného svého pokoje nevychází, boje

se na jae nastuzení a v lét zapocení a pi tom po celý rok naíká,

že radostí života a boží pírody nic neužije. Nebylli on pošetilejším

takového lovka rozbíraje anatomickým nožem cit lásky své, jenž jej

tak rozhíval, jako pole rozhívá ervnové sluníko?

„Úvaha bez odvahy mrtva jest," pravil k sob; „k štstí život-

nímu aspo nevede. Nutno, abych Hedviku co nejdíve poznal. Dnes

ješt pjdu do Polomi. Co dále z vajíka se vyklube, uvidíme."

Na to vzpomnl na sestru Lotinku. Ji miloval posud jako nikoho

jiného na svt. Láska jeho k ní byla tím vroucnjší, ím více ji živila

jeho vdnost k seste. Vdl dobe, že Lotinka ze šlechetné a laskavé

mysli za se obtuje. Nemusela mladé dni své tráviti s ním na ne-

vlídné, horské samot, odtržena takoka od nadjí ve své životní blaho.
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Mohla pohodlnji a píjemnji žíti u dobe provdané sestry, nebo

v Praze u píbuzných, kde spíše by nalezla muže, a pece nešla od

bratra vedouc mu nezištn a vzorn bedliv hospodáství. Bez ní nebyl

by se Eman obešel, a bud jak bud, byl by se již musel ped nkolika

lety oženiti. A on se k ženní neml, ponvadž vlastní svobodu svou

a stav manželský vysoko vážil jsa pesvden, že jen pravá láska do

nho vésti smí. A pravé lásky k žen on posud nepoznal. Ovšem asi

ped dvanácti lety jednou miloval se zápalem jinošským, ale láska ta

rozešla se v nm ve sny, jež teba v pamti jeho docela nezanikly,

pece jen mdlé již do ní vrhaly pablesky. Nebyla to pravá láska.

Ml se Lotince se vším sviti, co od verejšího odpoledne v nm
se dalo? Svdomí, láska bratrská jej k tomu ponoukaly. Ostýchavost,

až ku podivu mocná, jej z toho zrazovala. Bylo to pirozeno. Kdo
v pravd miloval, ví, že první kvty lásky nejradji v sob skrýváme

co nejhloubji.

Když vera pijel dom a o veei seste vypravoval dobrodružství,

které se mu za Brtníky pihodilo, byla všecka její k tomu odpov:
„To byla nebezpená situace pro starého mládence, jako jsi ty."

Žert ten nevinný tenkrát Emana poranil, sám nevdl pro. Bez

pochyby, že srovnal si letmo v mysli starého mládence s mladinkou

Hedvikou.

„To," odvtil Eman žertovn napolo a napolo mrzut. „Aspo
jsem pi tom na kži promokl."

„Jen když to nešlo hloubji," dodala Lotinka.

Eman se napolo kysele usmál a spolkl své tajemství, jež již se

mu vloudilo na jazyk.

Dnes ovšem žerty Lotininy již vlidnji a laskavji vážil, ale

s barvou se mu ped ní ven nechtlo.

„Uvidíme," rozumoval již pi potoce v hájeku. ..Nebudeli z mrana
déš, rozneseli je vítr, zbyten bych sestru nepokojil. asu dost sv-
iti se jí a obrátiti se k ní o radu, až budu více vdti, neb až bude
po všem."

Nejposlednjší myšlenka Ledvinu tak zkormoutila, že ani nepo-
zoroval suchého a vysokého muže, jenž za ním u skaliska se zastavil.

Hlede do potoka spatil najednou vedle svého obrazu poprsí cizí osoby,

jenž mu velmi nevhod picházela. Trhl sebou a ohledl se. Ped nim
stál Pišvejc.

„Co dobrého?" oslovil zhurta píchozího.

„Mám se, milostpane, v Podhoí pozeptati, zdali milostpán bude
na veer, tak po tvrté dnes doma."

„Kdo vás posílá?"

.. .Milostslena zámecká.

"

„Která? Jsou tam dv."
., Bože, která? Ta menší, milostpane, Krescinka."

„Tak. A kudy tady po potoku jdete na Podboí? (i jste byl už

nahoe u nás?"

„Nebyl. Byl jsem 8 vyízenou v Zástrovském mlejn a musím
ješt skoiti do lesa k píle také s vyízenou. To jsem si chtl díve
odbyti a na zpátení cest zaskoiti na Podboí k milostpánovi. Tu
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jsem ale zdaleka zahledl milostpána. Procházel se pkn v polích a

pak zašel do hájeku sera. Vzal jsem nohy na ramena, ahy mi railostpán

nkam nezabhl.

"

„Tak jdete tedy ze Zástrovského mlýna?"
„Vyizoval jsem mlynáce, že ob sleinky odpoledne k ní pijdou

na svainu. Pak asi Zástrovským dolem pijdou na Podhoí. Ale

abych svou e nezapomnl, co mám vyíditi, milostpane?"

„Budu jist doma. Porouejte mne slenám."
Pišvejc se nehýbal. Ždímaje v ruce epici šilhal upjat po Led-

vinov kapse, jako by njaký magnet v ní oi jeho k sob pitahoval.

Ledvina porozuml jeho mlenlivé výmluvnosti Sáhl do kapsy a vyal
z ní hrst drobných.

Pišvejcovi se oi zaleskly a na jazyku se mu dlaly sliny.

„Což, Pišvejci," žertoval, „máte poád tak sucho v krku?"

„Jako v peci, milostpane. Žíze u starého granatýra, jako jsem

já, je jako žid. Kdyby ho desetkrát dvemi vyhodil, po jedenácté vleze

zas oknem."

„Tu máte nco pro toho svého židáka."

„Zaplate to všichni svatí patronové milostpánovi a dejte mu za

to milostpaniku, hezkou jako melounek a samými dukáty posázenou."

Na to políbiv Ledvinoví ruku, že to mlasklo, „skákal" do lesa

k píle.

Ledvina se usmál
;
pání sprosákovo mu zalahodilo. Pomyslil

na Hedviku.

Všecek rozradostnn nadjí, že odpoledne uvidí Hedviku tváí

v tvá, rozbhl se jelením skokem znova do polí. Probhav dobrou

hodinku a nastaviv si celé Prahy zlatých nadjí do budoucnosti ubíral

se pak zvolna k domovu. Posnídal ledabylo a šel pak za každodenní

prací. Nikdy posud tak asto nedíval se na hodinky jako dnes. Minuta

za minutou ubíhaly mu dnes jako olovní ptáci, a když posléze zvonek

na panském dom poledne zvonil, vzdychl si z hlubokosti své netr-

plivosti :

„Teprve poledne. Ješt celé tyi hodiny ! Ukousám se, než je

pekám. Ty, jež železná vrata probíjíš, trplivosti, probij již ty dlouhé

tyi hodiny se mnou."

To obd pinesl posel s novinami psaní. Pijímajíc je od nho
mrskla Lotinka zvdav okem po nadpisu. Poznala asi rukopis, neb

živý rumnec proskoil jí na lících a psaní se jí lehce v ruce zachvlo.

„Od koho?" tázal se Eman.
„Od Královce."

Ledvina rozevel psaní a etl ; Lotinka nespouštla se tenáe
ani oka.

„Nco zajímavého?" tázala se pitlumeným hlasem.

„Posud nic. A pece. Nepijde letos dom, nedostane prý dovo-

lenou, dlej co dlej. Tšil prý se velmi na nás."

Lotinka zbledla a mlky rozbalovala noviny.

„Tu máš," pravil Eman, psaní jí podávaje. „Peti si je."

„Pak si je petu."
Ledvina vzal noviny a odcházel dol do svého pokoje. Ve dveích
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se zastavil a pravil: „Byl bych tomu velmi rád, kdy by byl Tomeš

pijel. Škoda!"

„Služba je služba," odvtila tiše Lotinka.

Eman odešel. Lotinka vidouc, že je sama, dala se dycbtiv do

tení dopisu. Petla jej dvakrát, tikrát a jedno místo z nebo asi

desetkrát.

Stálo tam výslovn: „Sleinku Lotinku mn mnohokrát upímn
pozdravuj. Myslívámli na Tebe, Emane, myslívám i na ni, a vru, srdce

mi to tlaí kamenem, že letos už ani Tebe ani ji neuvidím. Pro nžné
a líbezné povahy své toho hodná, aby kvítí jí rostlo, kamkoli kroí

noha její a kamkoli zalétne mysl její. Škoda, že štstna mi nena-

stavuje osudí: vru. Vání dvma vybral bych losy, že by za to stály."

Podpis na psaní znl: „Tomáš Královec, nadporuík u císaských

myslivc ve Vídni." (Pokraování.)

August Bielowski.

Životopisná vzpomínka

od

Otakara Mokrého.

Ku konci roku minulého zesnulý a lítostiv oplakaný syn polského

národa, A. Bielowski, náleží v neetnou tídu posvcených duch, jež

poesie na úsvit života pozdravuje zlatým paprskem. Záe básnického

nadšení sice pozdji s rumncem mládí prchá se skrání, však nepe-
stává ani za chmurných dn nad tžkou prací vdeckou vše vkol nich

osvcovati svým aroleskem a obráží se rovnž vlídn ve foliantech

uencových jako prvé v stejnomrných ádkách zvonivé mluvy. August
Bielowski byl básníkem a uencem: jestliže v nm chladný živel v-
decký udusil povolání básnické, vysvtlíme si to pesvdením, že vda
pravidlem tak inívá, vábíc tímto spsobem své vyvolence ; stoupenei

její takto získaní náleží vždy mezi nejzdatnjší; proto zavznlo po

smrti Bielowského odevšad upímné vyznání, že v nm odešel duch,

jehož díla jsou ozdobou polského písemnictví a jehož povaha jest

ozdobou národa.

August Bielowski, slovutný djepisec a básník, narodil se 27. bezna
1806 v Krechovieích v Stryjskéni kraji z nepatrných rodi, kteí se

však postarali o všemožné jeho vzdlání školské, nejprve ve školách

Stanislavovských, v gymnasii otc Basilián v Buai a na filosofickém

bhu university Lvovské, kde Bielowski r. 1830 studia svá skonil.

Hali poskytovala poátkem let ticátých utšené divadlo ilého
života literárního, usazujíc ve svém ln první zárodky básnické školy

t, zv. ervenoruské, jejíž hluboké stopy podnes literárními djinami
polskými so táhnou, akoli skoro s prvními svými zakladateli zmizela.

Adam a Walentyn Cfaledowski založili tehdáž asopis Háliceamn,
aby hlásal romantické snahy Mickiewiczovy, které práv v ostatním du-
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ševním svt polském všcrui myslemi hýbaly. Ježto literární život

v Halii od dávných dob úpln byl utuchl, pivítáno jest podniknutí

toto od mladých nadšenc velmi vele, a mezi nimi byl vedle bratí

Borkowských (Alexandra a Josefa Dunina) na pedním míst nesmlý
poslucha universitní August Bielowski. Spisovatelé Haliczanina uchopili

se myšlenky, vzkísiti duševní ruch v Halii spsobem, jaký asi nej-

spíše hovl požadavkm romantického hnutí a již ped jeho zapoetím
tu i tam byl provádn. Snaha všech soustedila se v neúnavné píli,

pimknouti své samostatné tvoení básnické k nevyerpatelnému zdroji

poesie národní, slouiti je tsn s lidem, jeho myšlenkami a tužbami,

dodati útvorm svým rázu národního, polského a — což jest nejskv-
lejší známkou jich ušlechtilého snažení — slovanského.

Haliczaninem otevena cesta k novým názorm, novým podntm
básnickým, a ta se rozšíila ješt znanji v nových listech, po zahy-

nutí jeho založených, jmenovit v Zewonii a Slawianinu (od roku
1837— 1839). Od tch dob už z literatury polské nezmizel duch
národní a slovanský, etné sbírky písní národních (jež uinili W. z Oleska,

Žegota Pauli, Wojcicki, Kolberg, Lipiski, Nabielak, Roger a j.) a do-

konalé peklady arcidl pradávné národní a umlé poesie jinoslovanské

rozdmýchaly jej ješt více, na samý pak vrchol dokonalosti pivedl jej

souasný pvec „Košciuszka" Theotil Lenartowicz. Rok 1831 bou-
livými událostmi revoluními vyrušil i Bielowského z prací poetických

a postavil jej s ostatními páteli do ad povstaleckých. S Ludvíkem
Xabielakem a Severinem Goszczyskim prožil mnohou svízel válenou

;

jmenovit s proslaveným tímto „žolnierzem" a básníkem pistoupil

k dobrovolníkm, kteí kráeli se sborem generála Dvornického na

Voly ; za ekou Buhem se rozešli mezi lid jakožto emisai myšlenky

revoluní. Tehda se Bielowski mnohé tuhé see s ruským vojskem

zúastnil v šicích generála Rybiského, s nímž konen pešel hranici

pruskou. Po krátkém vyhnanství se vrátil do Lvova; bratr jeho

František padl v památné bitv u Ostrolenky. Z této výpravy zacho-

valy se mnohé zajímavé podrobnosti, svdící o chrabré mysli zvn-
lého historika. Tak Jaroszyski, pítel a soudruh jeho, o nkterých
událostech, které spolu na poli váleném zažili, píše toto : „August

Bielowski sloužil r. 1831 též v legii litevskoruské pod velením plukov-

níka Kwiatkowského ve sboru generála Samuela Róžyckého. Vracející

se sbor polský zadržen byl po nezdaeném útoku na most mezi Janovcem
a Kazimem pesilou ruskou, jíž velel generál Rúdiger, a pední voj,

kde se též Bielowski nalézal, pinucen byl složiti zbran. August chtl

radji zahynouti nežli se poddati. Vrhl se do rozkyplého proudu

eky, kde byly jezy strhány, peplul Chodzczu a dostal se pozdji po

Visle do Halie. Byl to poslední den, kdy jsem zárove s Ciégle-

wiezem, dlostelcem (pozdji vznm státním, vysthovalcem, jenž psal

v ruském jazyku pekrásné verše, plné vlastenectví polského) a Bie-

lowským, pším vojínem, požíval snídaní ped východem slunce na pa-

horcích Janovce. Jan Kanty Podolecki a Lucian Sicmieski byli spolu-

bojovníky Bielowského v témže pluku."

Smutný výsledek zbraní povstaleckých pinutil Bielowského k po-

kraování v perušených pracích literárních, které byly ostatn jediným
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pramenem výživy jeho; „ vydržovala se" — jak týž Jaroszyski praví

— „po návratu do Halie jen z posuzování knli, z Vratislavi a Lipska

jemu z knhkupectví Milikowského zasílaných. Vstup do úadu i do

knihovny Ossolinských byl mu zakázán, byl pod stálým policejním do-

hledem. Teprve píchodem hr. Thuna, jejž Bielowski v literatue slo-

vanské vyuoval, stal se pomr jeho k vlád píznivjším a umožnil

jemu pístup do knihovny Ossolinských ;"
i stal se r. 1851 nejprve

kustodem a místoeditelem, r. 1869 editelem jejím. Nicmén pilné

zamstnání duševní, zvlášt vdecké, nezbavilo mysl jeho touhy po

inném úastenství u všech politických djích na území polském se

vyvíjejících; veškery pozdjší výbuchy povstaleckých duch nezdarem

až k zoufalému odboji odhodlaných, nalézaly v nm vždy vrného
souinitele. Tak usnadoval r. 1833 vyzbrojení tlup polských a pe-
chod jejich pes hranice ruské, vstoupil do Goszczynského bratrstva

„Stowarzyszenie polskiego ludu," a živým slovem ve všech vrstvách

spolenosti Lvovské hlásal nadšené myšlenky znovuzrození národního,

jak pipravováno bylo v klínu tajných demokratických spolk revo-

luních. Zvlášt upímným pítelem Bielowského byl Severin Gosz-

czyski, jenž v píbytku jeho nalézal jediný útulek zárove s proslulým

tragickým hrdinou krvavého dramatu polského povstání, Šimonem Ko-
narským, který se stal básníkem na popravišti. Ruka Bielowského

byla r. 1863 nejpilnji inná ve tkanivu rzných zápletek pedchá-
zejících poslední a nejsmutnjší výjevy na pd polské, tentokráte

s šíleným již úsilím jamo setásající a marn opt krvácející. Pi
tom Bielowski neupouštl od poatých studií djepisných, kterým se

pak r. 1842 docela již oddal; a naleznuv po dobách tžkého strádání

konen oddechu v píjemném postavení svém editelském, vytvoil

bhem drahných let neúnavné píle podivuhodnou adu velikých a pa-

mátných dl.

Dne 11. íjna 1876 pipravoval ješt Bielowski pi plném zdraví

zprávu o innosti ústavu Ossolinských, chtje zahájiti následujícího

dne valnou schzi, veer na to vykonal obvyklou procházku po za-

hrad knihovny, avšak ráno nalezen jest na loži svém mrtev. Ranila
jej v noci mrtvice. V nedli 15., ve výroní den smrti Košciuszkovy,

vystrojen mu slavný poheb, jehož zúastnila se jako velkolepého ná-

rodního smutku celá Polska, zvlášt pak Lvov, který toho dne po-

chovával za pomrn krátkou dobu tetího velikého obyvatele svého.

Bielowski byl povahy uzavené, myšlenky své projevoval zídka,
málokdo vdl, jak mladé jest vždy jeho cítní, jak upímná a hluboká
láska plula v srdci toho lovka pod píkrou, chladnou, skoro pedan-

Uckou pokrývkou. Tak jej charaktcrisnje životopisec jeho Sawisz-Zabíocki,
z nhož jsme zprávy o nm erpali.

Básnickou innost poal Bielowski zdailým pebásnéním nkterých
srbských národních písní (v nichž pokraoval sourodý jemu pvec
Roman Zmorski) ; v jich záptí následovalo „Slovo o pinku Igorov"
v peklade tak zdailém, že nezastínil ani jediné krásy proslulého

ukrajinského originálu. Dílem tímto Bielowski rázem proslul, báse
jím v polské roucho odná stala se rychle majetkem národním, k n-
muž již historické tradice o dávném panství ukrajinském poukazovaly.
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V poátku let ticátých peložil písn ruského lidu v Halii, a sice

tak dokonale, že se truchlivé tyto nápvy ubohého lidu zdají býti

pímo z úst jeho vzaty. Rzné básn samostatné, nejvíce historické

balady, vycházely z péra Bielowského v Zewonii — kteréž vyšly redakcí

jeho ti roníky: první r. 1S34 ve Lvov, drahý r. 1838 v Praze
u Spurného, pamtihodný tím, že byl vládou Lvovskou zabaven, tetí

r. 1839 ve Štrasburku — a skoro ve všech haliských asopisech teh-

dejších. R. 183S sebral Bielowski vtší ást svých básní spolen
s L. Siemieiíským, proslulým pekladatelem Kralodvorského rukopisu

pod souhrnným titulem „Dumki" (v Praze též u Spurného). Téhož
roku vydal Bielowski slavnou báse Malczewskébo „Marii" s histori-

ckými poznámkami. Ale nejobšírnjší sbírka prací jeho vyšla r. 1855
v Skarbezyku poezyi polskiéj v Petrohrad.

Ze všech básní jeho zasluhuje nejvelejší vzponrnky historická

balada o Jindichu Pobožném, úryvek veliké rhapsodie z djin tatar-

ského vpádu, jejímž pedzpvem je nesmrtelná báse Kralodvorského

rukopisu. Báse sama zdá se že na pd této vypuela; vyznamenává
se vzletným vylíením pesn historických údaj ve form plynné a la-

hodné i jest podivuhodným píkladem, j k moži o beze všech tém
pídavk vlastní obrazotvornosti zveršov?ti s vrnou historickou pravdou

ást kroniky, aniž by snad proto byla podobna kapitolám Dalimilovým.

V tomto smru jest jedinou svého druhu, a tebas ji do oboru oblí-

bených v poesii polské gawed rytíských vaditi nev.e, stkví se pece
na pedním miste mezi populárními a zárove umleckými plody epiky

polské. V
T Domkách setkáváme se s celou adou skvostných písní,

které vesms jeví známky upímného pilnutí k poesii národní, zvlášt

maloruské; dumka „Za Niemen cos wabi za Niemen," odná ve snivý

rhytmus hudební, ozývá se podres v ústech lidu. Poslední verše Bie-

lowského ztratily ovšem jemný pídech mladého nadání, jsou rázu

více píležitostného, jmenovit nkolik básní vydaných v almanahu
„Sobótki" r. 1875 na poest pvci jich, Sev. Goszczyskcmu.

Jakožto básník zaujímá Bielowski stanovisko, na nmž stála celá

škola ervenoruská ; záslužná tato jeho innost znan pispla k ce-

listvému blahodjnéiru úinku práce básník ervenoruských na nivách

poesie národní. A kdy by nebyl nic více vykonal, nežli ze nadšen
klestil dráhu myšlence národní a slovanské, zasluhuje i pes neveliké

množství svých verš vdné pamti. Ve vlastním tvoení vadil Bie-

lowskému pílišný sklon k historickému bádání, tlum vzlet básnický,

dále nedostatek tvrí obrazivosti, malá plodnost a nutn z ní ply-

noucí málomocnost pi provádní krásných jinak myšlenek. Z tchto
píin nemohl Bielowski se souasnými velikými básnickými genii zápa-

siti o vavín, pes to však zjednal sob jméno dobrého básníka a sice

navždy. A to je dosti. — Už „Jindich Pobožný" dkladným svým
a kriticky osvtleným pídavkem djepisných poznámek objevil neklamné

návští píštího povolání djepiseckého. A v skutku zastihl už poátek
let tyicátých Bielowského pi pilném ueném bádání, obracejícím se

pedevším k dávnovkosti polské, plné domnnek druhu nejrozmanitjšího

a také nejvíce fantastického.

Djepisectví polské kvetlo ode dávna jakožto nejvíce pstovaná
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vtev literatury polské. Od neparatných dob jevili uenci polští

zvláštní lásku k djinám domácím a každé období literárních djin

vykazuje celou adu zvuných ano slavných jmen ; obzvlášt literatura

polsko-latinská (Díugosz a Kallimach v XV. století) roznesla daleko

široko slávu jména polského ve spisech silné již se blížících chladnému

objektivnímu a kritickému hledišti. Prvním djepiscem ve smyslu mo-

derním je však Adam Naruszewicz. Na základ pvodních pramen
samým králem Stanislavem Poniatowským jemu otevených oistil staro-

dávné kroniky polské od bájených pívsk a zahájil svými „Djinami
národa polského" (VII díl) první kriticko-systematické spisování histo-

rické. Nová doba vnesla i do historických výklad svou osvtlující

pochode, jižto v rukou svých držel Jachim Lelewel
,

pravá jitní

hvzda vzešlá pi úsvit básnictví polského, duch, jehož velkolepá

innost stží jen dá se naznaiti nkolika slovy. Lelewel je opravdovým

geniem vdeckým, všestranným a dalekosáhlým; význam jeho spoívá

nejen v positivních spisech, které jsou podnes ješt chlouhou slovanského

písemnictví, ale více ješt v jakémsi vyzaujícím psobení na lidi, kteí

byli vkol nho. Lelewel stvoil celé pokolení historik, kteí se rz-
nými cestami spustili do hlubin djinných, jedni vynášejíce na svtlo

dávno zaniklé prameny, druzí bádajíce v archeologii, numismatice atd.,

vše k provedení veliké myšlenky Lelewelovy : piblížiti se konen
historické pravd. Kzné monografie, pojednání archeologická, sbírky

listin za dob Lelewelových vzniklé ovanuty jsou tímto duchem a syste-

matické djiny polské ve smyslu Lelewelov jsou v tomto okamžiku

skoro již dokonány.

Vedle Szajnochy, Moraczewského, Lukaszewicze, H. Szmitta,

Szujského byl jedním z pedních stoupencv Lelewelových též August

Bielowski. Podivná a zdánliv nesluitelná smsice živlu poetického

s vdeckým uinila z Bielowského uence zvláštního rázu, jemuž básnická

mysl usnadovala pohled v tajiny bádání, vedouc jej jako Ariadnina

zlatá nit z nekoneného bludišt záhad k jasnému chápání a ešení.

Básnický duch provázel Bielowského kivolakými cestami nesmírného

materiálu djinného, vzpružoval ruku tonoucí ve spoustách zetlelých

pergamen a šeptal v péro jeho jiskivé vty, jež oslovaly smlostí

a podivuhodnou jistotou pesvdení. Z etných domnnek Bielowským

postavených zajímá nejvíce, asto petásané a mnohokrát odsouzené *),

nkdy též ochotn za pravdu brané tvrzení, že pvod polského plemene

hledati dlužno pi moi Adriatském. Žili prý v pradávných dobách

v Ilyrii pi Ochridském jezee Linchité (Lechité) a Antarioti, kteí

v III. století od Kelt za Dunaj vypuzeni byvše založili íši v Dakii,

nynjším Rumunsku, odkud po tuhých bojích s ímany dostali se do

nynjších kraj slovenských, jakožto ást íše velkomoravské. Po rozbití

panství Svatoplukova odešli, za Vislu a utvoili nynjší Polsku;

Šlechta polská má u výrazu tváe prý dosud neklamné znaky dáckého

pvodu, mythické pak postavy djinné (Krakus, Wanda, Ziemowit,

Leszkowie) jsou snad vesms ohlasy z pradávných bydliš Dunajských.

Nalézaje se již jednou na fantastické dráze domysl, z nichž ostatn

*) Nejnovji v Djinách bulharských dr. Konat. Jireka,
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nejvíce slovanské myšlence odpovídá domnnka o pvodu Polsky z trosek

íše velkomoravské, uinil Bielowski ješt jeden krok dále, skoro již

osudný. Všecky tyto své náhledy opíral totiž mimo jiné o t. zv. „Kro-
niku LincMt", jež ovšem nikomu známa býti nemohla, ponvadž
existence její podnes se hledá jen v obrazotvornosti Bielowského.

Myšlenky ony nastínil v prvním svém lánku historickém „O pierwot-

ných dziejach Polski" v asopise „zakladu Ossoliskich", kriticky pak

rozebral je v památném díle „Wstep krytyczny do dziejów Polski."

Pomíjímeli svrchu uvedených pochybných kombinací, shledáváme v díle

Bielowského práci nevšední, založenou na pilné snaze vdecké a d-
kladném ocenní známých pramen, které pozdji vydávati poal pod
spoleným názvem Monumenta historica Poloniae vetustissima, ve Lvov
r. 1864. Obrovské toto dílo pineslo ve dvou svazcích kriticky pe-
hlednuté památky pradávné literatury kronikáské a j. jmenovit výatky
z biskupa Jornandesa, z Teofilakta Simokaty r. 629, Teofanesa r. 817,

z normanské poesie Vlil. vku, ásti z geografie bavorské mezi rokem
866— 890,Periplus norvéžského Otera a Wulfstana ped r. 900, krále

Alfreda popis Germanie psaný mezi r. 871 a 901, výatky z Konstantina

Porfirogenety, povstný list rabbiho Chasdaje ku králi Chazar a od-

pov na nj, život sv. Metodje z Widukinda, Kanaparze Jana život

sv. Vojtcha z rukopis XII. i XIII. vku zárove se zprávami o život

a písmech Brunona atd. Z ukázky této uiníme si pontí o nesmírné

píli, s jakou vydavatel pekonával veliké obtíže starých, nikým ped
ním kriticky nepehlédnutých text a jak velice djinám domácím po-

sloužil, podávaje píštím pracovníkm již hotové stavivo k dalšímu

budování.

K pramenným tmto studiím piléhá vydání nkolika starodávných

rukopis: jako Pamietniki Jemioíowského, Paradoxa koronne; Pisma

Stanislawa Žolkiewského, dále Pompeji Trogi fragmenta v knihovn
Ossoliských z ásti nalezená z ásti z rzných spis sebraná a j.

Zajímavo jest, že osvtlil Bielowski v literární studii pvod rozkošných

selanek ervenoruských ze XVII. století, pipisuje je Bartolomji Zimo-

rowiczi, kdežto až dosud za jich pvodce považován byl Šimon, mladší

bratr jeho. Rovnž duchaplný je píspvek k djinám literárním „Szymon
Szymonowicz" — polský „Simonides" 16. vku, proslulý po celé Evrop
latinský básník a pvec polských selanek, muž s Kochanovským a

Rejem o vavín se dlící. Veliká ást uených pojednání Bielowského

vyšla v asopise ústavu Ossoliských, jejž mnohá léta redigoval. Nalé-

záme tam lánky djepisné, literární, kritické, filologické, vesms ceny

nemalé, jakouž má jmenovit nejlepší kritika Bielowského o podobném
souboru pramen djepisných v Nmecku od Jindicha Pertze.

Na konec dodáváme, že k nejzáslužnjší innosti zvnlého
poítá se i druhé vydání velkého slovníku Lindeova — kde pracoval

spolen se soudruhem svým Karlem Szajnochou — a sestavení obrov-

ského katalogu knihovny Ossoliských.

Neúnavná práce Bielowského pinesla hojné ovoce v omlazené

djepravné literatue polské a byla vdnými krajany náležit ocenna;
pítomné úvahy o zesnulém geniovi považovány budtež za stínovou

kresbu veliké postavy, kterou již zastel hrobový závoj.
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OSVTA
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Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Píše

Josef Procházka.

III.

jr z r. 1 GOG (Žitvatorocký) byl trvalejší všech dívjších: poskytnuli

3) dvoru Vídeskému poklid na celých 55 let, Osudy obou stát

mají v dob té mnoho podobnosti do sebe; jak zem rakouské

tak ociuje se i stát turecký v rozkladu, a obma jest bojovati

o své bytí. Není tu místo, abychom mluvili o žalostném stavu zemí

ddiných a o smrtelném vysílení moci ústední za nešastné války

ticetileté; však to jest úkaz zajímavý, že touže dobou i hrozivá moc
turecká následkem velikých pevrat vnitních a namnoze nešastných

bohv válených v míe úžasné zemdlívá, tak že se stává neschopnou,

užiti zmatk stedoevropských a rozšíiti panství plmsíce do západ-

ních kraj. Hlavn jsou to ti vci, které v 17. vku otásly základem

soustátí tureckého: mravní zvrhlost panovník a celého aparátu vládního,

vzpoury vojska hrajícího úlohu ímských pretorián a konen nevý-

slovná bída finanní.

Achmed I., za jehož vlády smluven roku 1606 mír Žitvatorocký,

zemel r. 1G17, a jako v djinách Evropy stední zaznamenán jest rok

následující písmem krvavým co poátek války ticetileté, tak zaíná
tímtéž rokem 1618 jedna z nejosudnjších dob djin tureckých. Na
trn Solimanv dosazen duševn chorý, skoro úpln blbý bratr Achme-
dv, Mustafa I., jenž po tu dobu trávil život svj v žalái ; ti msíce
zahrával si s osudy milion šílenec, ti msíce krmil zlatem ryby,

házeje drahý kov plnými hrstmi do Bosporu, až konen zlíbilo se

Velmožm, v jeho jména vládnoucím, odeslati „nástupce prorokova 1
' na-

zpt do vzení, odkudž jej ke trnu byli povolali, a nastoliti hocha

11
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trnáctiletého, Osmana II. Ten vládl v 1. 1618— 1622. Neukrotitelná

nenávist proti všemu, což mlo jméno kesanské, hnala jej do boje

s Poláky, v nmž bhem nkolika msíc pohbil 80.000 muž vlast-

ního vojska, nezískav ani sebe menších úspch. Pes to slavil dle

vzoru Caliguly a podobných imperator ímských skvlý vjezd do

Stambulu, jenž na jeho rozkaz ti dni po sob záil leskem bezpo-

"etných svtel. Seznav nezízenost a nekáze janiar, o které opírala

se až dosud veškera válená moc a sláva Turk, hodlal tyto zbojníky

vyhladiti, však padl sám co první ob a za všeobecného vzbouení
žoldné sešel nejhroznjší smrtí po vlád sotva tyleté. A po druhé

dosadilo zdivoilé vojsko blbého Mustafu I., za jehož jednoleté vlády pak

anarchie dosáhla vrchole. „Na trn sultán zteštnec, páchající skutky

šílené, v paláci císaském revoluce druhu nejhnusnjšího, v hlavním

mst vláda vojenská spsobu nejprotivnjšího, v provinciích vzpoury

bez konce, rozklad všech pomr a úplné zniení živl zkázu zadr-

žujících — to jsou základní rysy obrazu, jaký poskytuje nám íše

turecká za panování Mustafy I." (Zinkeisen, III, 752). Jako na ulicích

Stambulských provozovali janiai všechnu zvli, pleníce a vraždíce

beztrestn, tak mla býti též u vcech vládních jejich vle zákonem:

chtli vládnouti celému státu, udlovati úady a hodnosti dle svého

zalíbení, spravovati veejné píjmy, cla a statky církevní, ortelovati

každého, kdož protivil se jejich skutkm násilným. Kdo byl rozvážný,

vzdaloval se za pomr takových vesla vládního, jehož chápali se jen

pošetilci, nejsoucí k niemuž jinému, než aby uvedli sebe i jiné i celý

stát v záhubu. A záhubu tu prorokoval tehdejší anglický vyslanec

v Stambulu, Tomáš Roe, hlavn proto, ponvadž pestalo již také ná-

boženství psobiti na mysli Osman tou mocí kouzelnou, která se za

dob dívjších stala matkou tolikerých in hrdinských. „Mám to,"

píše Roe, „za neklamné znamení jejich zkázy; nemajíce za nic panov-

níka, kterého jako boha uctívati bývali zvyklí, porušili také i zákon

(náboženský) tak asto, že Mohamed sám svj hnv na n musí vy-

pustiti, a pak již nevím, kdo by ml býti jejich ochráncem."

Proroctví bystrého Angliana nesplnilo se sice hned, nebo ná-

rodové neumírají tak rychle jako jednotlivý lovk, ale osudná slova

jeho, roku 1622 vzhledem k Turkm snad po prvé pronesená, zstala ve

své váze. K tomu piinil se hned nástupce Mustafv, sultán Murad IV.,

jenž patí k nejlítjším ukrutníkm všech as. Ve trnáctém roku

svém byv povolán ku vlád, otráven jest brzy jedem nezízené smysl-

nosti; harém, víno a krev — jen tyto ti vci dovedly podrážditi jeho

chtíe. Takových hon na zv, jaké poádal Murad ku svému obve-

selení, nevidl svt; dvacet tisíc honc nadhánlo mu na nesmírném

prostranství zv, která ped jeho oima spsobem nejukrutnjším jest

pobita. Pozdji lahodila jeho smyslm již jenom krev lidská; bhem
pti let (1632— 1637) skonilo dílem rukou katanskou, dílem rukou

sultánovou 25.000 lidí — byl to jen nový druh zábavy pro vznešené

oi padišahovy ! Nedostatku penz odpomáhal tímtéž spsobem geniál-

ním, jako to iníval vzor jeho Caligula; nejbohatší vezírové bez okolk
odpravováni a majetek jejich pobírán. „Nah jsem pišel, nah odcházím,"

napsal jeden z nich, opouštje, aby život zachoval, dm a majetek.
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„Vezmiž vše, co mám, mželi tím býti zachována íše, která za ta-

kovéto vlády nebude již míti dlouhého trvání/'

A panování Murada FY. pes to trvalo sedmnácte let! Znova

vzbouilo se vojsko, s kterýmž zápasil sultán na život a na smrt, až

konené po hrozném vraždní z obou stran páchaném stalo se mezi

ninia jakés takés narovnání ; rána morová, která statisíce obyvatel
podávila, strašlivý požár, jenž 20.000 dom Caihradských strávil

:

ty události nešastné utkvly i pozdnímu potomstvu v mysli, kdykoliv

pipomenulo sob hrozného vladaení Murada IV.. jenž skonal tak, jak

žil. Tlo vysílené rozkošnictvím a požíváním nejsilnjších vín a lihovin,

patnácte dní zápasilo se smrtí a dábelská duše jeho vymýšlela sob
ješt v posledních jasných okamžicích nové a nové zloiny. On, jenž

s takovou rozkoší stínal vlastnorun hlavy svých poddaných, chtl

zakoniti život svj dstojn a uvrhnouti po smrti své íši v bezvládí

a v záhubu. Proto kázal, aby jediný jeho bratr a nástupce trnu,
Ibrahim, rychle byl odpraven a mrtvola jeho aby pinesena byla k jeho

loži na dkaz, že ortel jest vykonán ; však nikdo neodvážil se už

rozkaz tento vykonati.

Když vydechl svou ohyzdnou duši, nastoupil vládu Ibrahim

(1G39— 1648); zhýralý na tle i na duši, než ješt z harému na trn
byl povolán, zstal i co samovládce otrokem ohavných náruživostí

a vládychtivých žen. A nepanoval dlouho, dal svévolným spsobem
odpraviti tolik lidí, promarnil kupováním drahých kamen, kožešin

a voavek tolik penz, porušil zaprodáváním nejvyšších úad a hod-

ností veejnou mravnost a poctivost v takové míe, že vláda jeho

Turkm samým stala se nesnesitelnou. Na rozkaz velikého muftiho (nej-

vyššího knze) uvržen Ibrahim do vzení a nastolen jeho sedmiletý

syn Mohamed IV. Zárove vyslovil mufti nové dogma, znjící v ten

smysl, že sultán mže býti dle zákona božího odpraven, prokáželi se

na, že neudloval hodností a úad zasloužilým, nýbrž neschopným,
kteí podplacováním vloudili se v jeho píze. Po výroku tom za-

rdousen Ibrahim u vzení; vypouštje duši pod rukama katan, vy-

nesl na svého syna i nástupce kletbu, aby toulal se po celý svj život

bez ustání jako divé zvíe po lesích, polích a pustinách. A kletba se

splnila. Sotva dozrál Mohamed IV., opustil barem a strávil valnou

ást svého života dobrodružného na honech, které co do velkoleposti

pedily ješt povstné lovy Murada IV. Dvacet až ticet tisíc honc
hovlo jeho velkopanskému rozmaru, a bda lovímu, jenž v nem
pochybil aneb oekávání sultánovo sklaroal ! Kdo chtl o vcech stát-

ních vejíti s panovníkem v úadu, musil jej vyhledati v rovinách So-

luských nebo v úžlabinách pohoí Rhodopského nebo v lesích Negro-
pontských nebo nkde na polích u Larissy. Starost o správu zem
ponechával svým ženám a vezírm, leda že popál ob as cizím vy-

slancm slyšení aneb že vykl ve špatném rozmaru krvavý ortel nad
hlavami vinných i nevinných. Co jej nejvíce hntlo, byli jeho dva

brati, Soliman a Achmed ; rád by je byl sprovodil se svta, aby ne-

vzali vládu jeho nejstaršíma synovi Mustaovi; ale mufti prohlásil, že

„v tomto pípad" byla by bratrovražda nezákonnou, a plán sultánv
<e nezdail. Konec Mohamedv byl jinak dosti šastný, an vládnuv

11*
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40 let nezahynul rukou katanovou nýbrž jenom u vzení, ve kterém

po svém svržení ješt pt let živoil. Bratí jeho zemeli po krátké

vlád obyejnou nemocí sultán, vodnatelností, Soliman II. r. 1691,

Achmed II. r. 1095, a syn jeho Mustafa II. skonil po vlád osmileté

(1695—1703) jako otec — v žalái.

Doba Mustafy II , tvoíc rozhraní vku sedmnáctého a osmnáctého,

jest v djinách tureckých pedležitá, ponvadž se v ní zejm na odiv

staví skleslost vnitní a úpadek dosavadní nadvlády turecké na západ
i na severu. V jak smutném stavu byla tenkráte íše osmanská, vy-

svítá nejlépe z manifestu, jímž Mustafa II. r. 1695 svou vládu zahájil.

„Za panování mocná," horlil nový sultán, „kteí hovli rozkoším a

spánku i netenosti se oddali, nemli sluhové boží ani na okamžik

pokoje. Ode dneška nejsou Nám dovoleny rozkoše, zábavy a pohodlí.

Jelikož padišahové, vládnuvší po smrti Našeho osvíceného otce Moha-
meda, rozkošem a libostem tla uzdu pustivše, nedbalosti a lenosti se

poddali : osvojili sob nevící podél celého pomezí íše islámské bez-

právn a násiln tolikerých zemí, poplenili a zloupili majetek a zboží

národu Mohamedova a odvedli jej i s rodinami do otroctví, jak jest

to povdomo celému svtu i Nám. Proto jsem uinil pedsevzetí, že

se pomstím s pomocí boží všem nevícím, které nech peklo pohltí,

a že osobn potáhnu do boje svatého."

Jak „boj svatý" dopadl, o tom pozdji stane se zmínka; zde

jest nám ješt doplniti kulturní obraz o íši osmanské v dob této,

která tvoí pechod od bývalého lesku k neuchrannému hynutí. Ná-
sledkem neustálých válených zahraniních výprav a vnitního ubíjení

se stran mizí již v 1 7. vku poet obyvatelstva íše turecké spsobem
úžasným, ímž ovšem zasychají také všechny prameny jmní národního

a píjm státních. „Chci povídati o zázraku," píše anglický vyslanec

Roe ve své depeši ze dne 9. ervence 1622; „jest tomu asi šestnácte

let, co dlo se sítání všech obydlených vesnic v íši velkokrále; jejich

poet páil se na 553.000; nyní, v roce minulém odhadnut poet jejich

znovu a ukázalo se, že klesl celkem na 75.000 vesnic ... Zícené
domy stojí ovšem dosud na mnohých místech, avšak nespravedlivost

a ukrutnost místodržitel dovedla toho, že jsou od obyvatel dokonce

opuštny; mohl bys smle ti dni po sob jezditi na koni eckem
a Anatolií, jež jsou nejlepší provincie íšské, a nedostal bys ani vejce

k jídlu a nenalezl bys ani lovka, jenž by ti podal drobet vody

k pití." A vyslanec Benátský Marcantonio Barbaro dává o nco díve
svému státu zprávu, že íše turecká „poád více k úpadku se kloní

následkem skrovného poádku a špatné vlády. U nás v Benátkách,"

dodává zpravodaj, „vyskytuje se nedostatek potravin co následek ro-

stoucího obyvatelstva a nedostatku pdy vzdlavatelné, která není již

s to, aby potebám našim vyhovla; v Turecku však povstává nedo-

statek
,
ponvadž lidnatosti poade ubývá a ta troška zbylého lidu

venkovského jen tolik polností vzdlává, co její poteba vyžaduje,

vdouc dobe, že cokoliv by snad pebylo, násilím se jí odcizí. Proto

nechává zemi tak úrodnou a plodnou ležeti ladem." — „Celá státní

správa osmanská," podotýká jiný vyslanec republiky Benátské, „není

niím jiným, než zorganisovanou soustavou dsledn provádného lu-
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piství. Každý jest lupiem a každý oloupeným, jen ubohý, sprostý

lid, nemaje podízených, jichž by se mohl držeti, snáší celé bím
tohoto bohaprázdného hospodáství." Když byla státní pokladna prázdna

a žádné pijmy nedostaovaly, neukládala se obyvatelstvu da mimo-
ádná, nýbrž kdekoliv byly njaké vci cenné, ty brány jsou majitelm
násiln. Nejvydatnjším pramenem píjm byly mimoádné „dary" za

udlení úad a hodností; aby pak píjm neubývalo, mnily se úed-
níci a hodnostái co možná nejastji. Z toho pošla taková soustava

správní, dle které úedník dbal pedevším a výhradn jen o to, aby

hrubými nátisky vyssál v krátké dob svého úadování lid poddaný až

do krve a sebe na úkor blahobytu státního obohatil. Tak honosil se

velký vezír Xassuh pasa císaskému vyslanci Negronimu r. 1612, že

by mohl deset let pouze na svj groš vésti válku s kterýmkoliv pa-

novníkem svta, aniž by sultán haléem musil pispti; poítal zajisté

pes šedesát milion hotového jmní v samých zlatých a stíbrných

mincích. A podobným spsobem nahromadili sob i menší úedníci

ohromných poklad, provozujíce beztrestn nad lidem všechen pych.

Z jedné strany požíralo píjmy státní zlodjské úednictvo, z druhé

strany prohýili sultánové a jejich barem , co vbec ješt zbývalo.

eho byli o vci té schopni zbožní nástupcové prorokovi, o tom sob
vbec tžko uiniti pojem. Murad IV. byl jeden ze sultán spoivých,

a pece musily býti jesle, do nichž kladla se píce nkolika tisícm

jeho koní, z ryzího stíbra a uzdy ze zlata

!

Prese všechnu hnilobu, kterou celý státní organismus turecký

v 1 7. vku byl prosáklý, zstávala jejich pirozená zpupnost vzhledem

ku všemu, co není turecké, poade stejnou, ano podobalo se, jako by

vnitní zkázu ped oima svta zakryti chtli nadutostí a pánovitostí

\ rihled rostoucí. Jakých útrap zakusilo veškeré obyvatelstvo kesanské
od fanatických moslemín, o tom darmo mluviti; co o vci té vypravuje

r. 1571 Benátan Itagazzoni, zstalo ve své váze po všechny vky až

do dnešního dne. Zdá se, jako bychom slyšeli zprávu nkterého cesto-

vatele po Turecku z našich dob, temeli, jak Ragazzoni líí nešastný

stav ráje v šestnáctém století: „Tento stát jest z vtšího dílu obydlen

kesany, kterým snášeti jest tolikeré útisky, že jest to k neuvení;
klesli tak tuze v chudobu a nouzi, že neodvažuji se ani oí po-

zdvihnouti a pohlednouti Turku v tvá. I když mají úrodnou zemi,

dbají jen o to, aby tolik vytžili, co potebují na „hara" (na da
z hlavy) a na udržení života, nebo kdy by jim nco vybývalo, Turci

by jim to zajisté pobrali."

S touto zdivoilostí lidu sprostého srovnávala se surovost v nej-

ích kruzích vládních, jevící se hlavn v bezpíkladném zacházení

porty se zástupci cizích mocností. Stížnost krále Vladislava, jenž r. 1498
tipce na to žaluje, že poslanci jeho až za nkolik msíc zjednávají

-i u sultána slyšení, anebo že je bez dlouhých okolk do vzení uvrhnou

a že s nimi ve Stambulu nezacházejí jako s vyslanci, z nejelnjších

rodin šlechtických vybranými, nýbrž jako se zloinci — stížnost ta

platí také ve všech potomních dobách. Nejvtší píkoí zakusili vyslanci

rakouští, ili jak je v Stambulu potupn nazývali, vyslanci krále

Vídeského nebo uherského. Zvláštní pomry našeho soustátí a ta
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okolnost, že panství Habsburk nalézalo v Uhích a Sedmihradeeh po

celé vky nesmiitelné odprce, klonící se radji k Turkm nežli

k Rakušanm , nedovolovaly tomu , aby poslanci rakouští s takovou

rázností a s takovým vdomím sob poínali a takovou aspo zevní

úctu sob vynutili, jako na p. poslanci anglití anebo ruští. A u Turka

od jakživa dodlal se úspch jen ten, kdo neohrožen neb vlastnji

hodn hrub — dle píkladu osmanského — stál na svém a žádných

strašák se nelekal. Toho vtšina vyslanc Vídeských nebyla schopna,

a proto diplomatické hájení prospch této íše, kdykoliv nemohlo

se opírati o znaný poet vojska, zstalo obyejn bez úspchu. Vy-

slanec Ferdinanda 1., jménem Sprinzenstein, vrátivší se roku 1537 ze

Stambulu, nabyl zkušeností tak trpkých, že radil králi svému, „aby

nevypravoval více do Turek poslance na posmch, nýbrž vojska na

pomstu." Vyslancovi císae Karla V. Schepperovi nevedlo se lépe;

kdykoliv ubíral se z audience u sultána dom, musil projíti adou
janiar, kteí zástupce íše, „v níž slunce nezapadalo", provázeli

s divokým rykem, emi potupnými, hrozbami, ano i s hrubým násilím.

Za to Turci od panovníka zemí ddiných dostávali ješt roní po-

platek, a práv proto neznala zpupnost jejich žádných mezí. Jaký

osud potkal ve Stambulu Busbeka, shora již bylo podotknuto
;
podobné

i o tom stala se zmínka, že teprva r. 1562 a potom 1568 udlila

porta politickým agentm císaovým tch práv a svobod, jichž užívali

zástupci jiných mocností spátelených. Jako se však vlády turecké

nikdy neostýchaly znní smluv s jinými státy uinných spsobem nej-

drzejším jinaiti a falšovati, tak zapomenuli již r, 1593 na platné

závazky z r. 1568, a osud nešastného Krekvice jakož i eského pána
Vratislava byl výstražným znamením, že vzhledem k Turkm nezmže
péro nieho, nýbrž jen me. Mírem Žitvatorockým zavázala se porta

opt, že s patinou zdvoilostí chce s vyslanci císaskými naklá-

dati, ale již roku 1616 znovu uvznn zástupce císav svobodný pán
Heman ernín z Chudenic, ponvadž vjíždje slavnostn clo Stambulu,

rozvinul vele prvodu korouhev, jejíž stranu jednu zdobil spasitel na

kíži, druhou císaský dvojitý orel. tyi léta pozdji (r. 1620) oslovil

velký vezír císaského agenta Starzera, „že bu ho dá povsiti anebo

že ho obdaí výpraskem jako osla." Starzer mohl se za milostivou

hrozbu ješt podkovati, nebo téhož roku zardousen na rozkaz velkého

vezíra první Benátský dragoman. Jaký div, že zástupce anglický Roe
s podivením sdluje své vlád, „kterak se v Caihrad est kesan-
ských knížat nohama šlape," ímž vinni že jsou hlavn poslanci sami,

snášejíce klidn všechna píkoí. Mužné a sebevdomé chování anglic-

kého vyslance zlepšilo ponkud pomr mezi portou a zástupci stát
jiných, tak že na p. i rakouský vyslanec Reninger r. 1657 se vší

uctivostí jest pijat, a po prvé zástupci tohoto státu dovoleno, aby se

mezi audiencí posadil. Netrvalo to však dlouho a staré zlozvyky turecké

zjednaly si opt prchod; stalo se zajisté v prvních letech vlády

Mohameda IV., že políkován a vypráskán poslanec francouzský, že

vyslanec ruský utrživ štulc do žeber jest vyhozen, že vyslanec polský

neukloniv se dost hluboko bez mála až do smrti jest ubit, že tlumoník
císaský nkolikráte po sob na zemi jest položen a vymrskán. Jelikož
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chátra Caihradská nemohla snésti pohled zástupc kesanských, niusili

se k vli osobní bezpenosti usaditi v Pere, kde jen se zvláštním

dovolením velikého vezíra smli navštvovati jeden druhého a se

o vcech spolených dohodnouti. „Není to zvykem sultánovým," sdleno

jednou vyslanci polskému, jenž chtl se zástupcem císaským jednati,

„aby pouštl jednoho poslance ke druhému. Až se sejdou ve svt
kesanském, pak aby sob vyhledali pátel, co se jim bude líbiti."

Stejn ponižující byl spsob, jakým dlo se pipuštní vyslanc k au-

dienci ; dvma sluhy více vleeni než vedeni musili se ped trnem až

k zemi skloniti, což když neuinili s patinou pokorou sami, jsou

k tomu násilné od sluh pinuceni. Na to následovala ceremonie nej-

dležitjší : vyslanci políbili sultánovi ruku. Ovšem že nebyl „k líbání"

každý pipuštn; to bylo vyznamenali/, jehož stal se úastným toliko

vyslanec mocnosti, s kterou byla porta v pomrech nejpátelštjších.

Takový byl vnitní stav Turecka v 17. vku; pišedše do Evropy

co barbarové , zstali barbary a všeliké stýkání se s osvícenjšími

národy západními nedovedlo setíti z nich ráz mongolské surovosti a

zpsobiti mravní nápravu neb aspo jen onu zevnjší spsobnost, které

šetili vzdlaní národové západní. Hniloba rozžírala se od hlavy k údm
a od úd k hlav, i zdá se, jako by nejenom na lidu nýbrž i na

pád, kterou obývali, kletba spoívala, nebo zem pozbyla své plod-

nosti. vzduch se pokazil a andl smrti obyejn z tchto stran nastu-

poval svou pou do západní Evropy. Tak stali se Turci doslovn
morovou ranou lovenstva. Le míra hích byla peplnna a pomsta

blížila se krokem rychlým : byvše po dv st let týrateli a hubiteli

svých soused, dokali se konen asu, kde i na nich poal se spl-

ovati zákon, jemuž propadli všiekni Mongolové evropští
;
jak vysoko

se povznesli, tak hluboký byl jejich pád. Hynou již po dv st let,

a teba etní lékaové smrtelný zápas jejich umle nevím jak pro-

dlužovali : Turci nedokají se již spasitele, jenž by je vykoupil, budou
hynouti, až zhynou.

O zevní úpad moci turecké piinilo se v druhé polovici sedm-

náctého století pedevším Rakousko. Mír Žitvatorocký zstal
,

jak

již shora bylo povdíno, ve své platnosti plných pt a padesát let, je-

likož to bylo náhodou s prospchem obou stát, aby bývalé války aspo
na ten as nebyly obnoveny. Kdykoliv stalo se následkem neustálých

ptek pomezních njaké nedorozumní, pispíšili sob císaové a pe-
dešli všem svárm a kyselostem tak, že vypravivše mimoádné poslance

a skvostné dary do Stambulu, naklonili portu vždy k novému pro-

dloužení míru. Jen r. 1620 se po njaký as podobalo, že se Turecko
pokusí za vlády Ferdinanda II. uskuteniti zámry, jež provésti ne-

zdailo se za Ferdinanda I. ani velkému sultánu Solimanovi. Sultán

sliboval, že neuzná Ferdinanda za krále eského a uherského a vypraví

zvláštní vyslance do ech a do Uher, když pojednou došla zpráva

o bitv Blohorské, která jedním rázem zlomila moc vzbouených stav
nejen v (echách nýbrž i v ostatních zemích ddiných, a také vše

úmysly turecké pomátla. Strádajíc vnitními nedostatky a zapletena ve

válku perskou, polskou a benátskou nevšímala si porta valn pomr
uherských, až konené r. 1661 spor o dosazení nového knížete sedmi-
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hradského vedl k novým váleným zápletkám. Jsouce nuceni dliti se

s císaem o panství v Uhích, chtli Turci aspo v Sedraíhradech

vládnouti ncobmezen, v emž jim ale císa Leopold I. znamenité inil

pekážky, žádaje, aby porta ponechala stavm sedmihradským právo,

svobodn voliti nového knížete. Po marném vyjednávání odpovdla
porta opovzením války, a nadutost státník tureckých odvážila se již

žádati na císai, aby platil zase starý poplatek 30.000 dukát, jehož

v míru Žitvatorockém byl sproštn. Boj stal se nezbytným, a po-

nvadž císa Leopold, doufaje poád v mírné narovnání, nedostatené
pípravy k válce uinil, musili vdcové jeho z poátku jen na obran
pestávati. Turci dobyli Nových Zámk, tak že Víde samu velice

ohrožovali, však neužili svého vítzství jinak, než že obvyklým spsobem
na všech stranách loupili a plenili. Utkavše bojem nedaleko Parkan
malý oddíl vojska císaského a zajavše njakou jeho ást, osvdili
zase svou zhovadilou ukrutnost : na rozkaz velkého vezíra zapíchnuto

po eznicku nkolik set zajatých ! Touže dobou vypravilo se pes
20.000 Tatar a Turk na Moravu, poplenili a zpustošili celou krajinu

až na ti míle od Olomouce, povraždili tisíce klidných obyvatel a asi

40.000 lidí vtším dílem krve slovanské odvlekli do otroctví. Podobný
osud potkal krajiny uherské, sotva se po dívjších spoustách byly po-

nkud zotavily. Však následujícího roku dožili se Turci u sv. Gottharda

od císaského vdce Montecuculi takové porážky, že ztrativše šestnáct

tisíc muž sami vyhledávali mír, jenž s nimi také tém na bojišti

samém jest uzaven. Jest to mír Železnohradský (Vašvarský) z r. 1664;
spch, s jakým mír tento smluven, tajnstkáství, kterým zastelo se

veškero vyjednávání, nepatrné výhody, jichž nabyl císa co král uherský

po prvním velikém vítzství kesan nad Turky — vše to vzbudilo

nemalou nevoli jak mezi spojenci císaovými, knížaty nmeckými, tak

hlavn mezi magnáty uherskými, a mír Vašvarský stal se brzy zá-

rodkem svár i nebezpené revoluce v Uhích. Maai odvolávali se

na privileje, po sto osmnáct let ode všech král písahou stvrzované,

dle kterých nebylo králi dovoleno bez dorozumní se s nimi o své

újm míru uiniti. Nesli to tžce, že po takovém vítzství nejen ani

ást Uher z panství tureckého nebyla vykoupena, nýbrž naopak že

poraženým Turkm ješt nové pevnosti, jako na p. Nové Zámky jsou

vydány, tak že nyní celá zem jejich loupežným vpádm a vraždám
v šanc jest vydána. Potají zosnováno rozsáhlé spiknutí proti panství

Habsburskému, a zástupcové nejelnjších rodin uherských (Wesselenyi,

Zriský, Rakoczy, Nadasdy, Frangipani a j.) poali již r. 1666 vyjed-

návati s portou, nabízejíce roní poplatek 60.000 tolar, vezraeli je

sultán ve svou ochranu a odešleli do Uher sto tisíc muž, aby se celé

zem zmocnili. Po dvoustoletém marném boji Turk sklánli tedy

Uhi sami šíji pode jho turecké. Císa Leopold dozvdv se od svého

vyslance ve Stambulu o piklích, jaké strojili nespokojení magnáti, dal

hlavy povstalc sjímati a smrtí potrestati. Roku 1671 odpraven ve

Vídni Nadasdy, a téhož dne v Novém Mst Vídeském Zriský a

Frangipani. A jak ondy Ferdinand II. pokoiv stavy eské rukou ná-

silnou zasáhl i do celého zízení zemského v echách, tak mínil nyní

také Leopold I. steniti ve prospch moci ústední práva magnát a
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zameziti další vzrst vyznání nekatolických. Avšak co podailo se

Ferdinandovi vzhledem k stavm eským, ode všech spojenc opuší "•-

nýin, toho nedovedl Leopold I. v Uhích, jelikož za Maary stáli Turci.

Mladý hrab Eraerich Tokóly — uherský Matiáá Thurn — puzen ne-

smiitelnou nenávistí k domu císaskému, zmocnil se rychle horních

Uher, zahnal vojska císaská a pijal ochotné z rukou tureckých

korouhev a bunuk na znamení, že jest vasalem a Uhry lénem íše

osmanské. Okamžik ten zdál se býti i port velice vhodný; opírajíc

se o vzbouení uherské, podnikla naposled ješt jednou veliký boj

o panství nad stedním Dunajem, týmž asem, co Ludvík XIY. panství

francouzské až do krajin porýnských rozšíil. Roku 1G81 padl Stras-

luivk, první bašta Nmecka proti Francii, do rukou velkého uchvatitele,

a dv léta pozdji stál velký vezir Kára Mustafa s 200.000 muži ped
Vídní, chtje jak ondy Soliman císae v jeho vlastní residenci k vydání

Uher a k míru ponižujícímu pinutiti. Tak poala nová trnáctiletá

válka rakousko-turecká, jejímž úelem bylo, rozbiti Rakousko a obmeziti

vládu Habsburskou na zem koruny eské, ale zárove také rozšíiti

vliv francouzský na Nmecko. Avšak vojsko turecké bylo r. 1683

u Vídn znieno
;
po Rakousku nebyla veta, ale moc Turk jest smr-

teln ranna : a v pomrech rakousko-tureckýeh nastává obrat nad jiné

dležitjší, jejž bychom mohli nazvati smle aktem peripetie ve veliké

tragedii turecké.

Ránu, kterou hodlali Turci zasaditi Vídni a Habsburské dynastii,

nachytila mohutná páže slovanská; že zachováno tenkráte Rakousko

a že pirozeným prbhem vcí zachránno také Nmecko ped Fran-

couzi, toho zásluha náleží na prvním míst hrdinnému králi Janu
Sobskému a jeho Polákm, kteí jak u Vídn tak téhož roku ješt

u Parkan svoji starou vojenskou slávu nanovo osvdili. Rakousy
dolní rozlouily se tenkráte s Turky navždy, nebo od té doby ne-

spatily více zbraní osmanskýeh. Na rozlouenou poplenili ovšem

Turci valnou ást dolních Rakous
;

jen Nové Msto Vídeské, pak

slavná opatství Klosterneuburg, Medlík a Lilienfeld odrazila jejich útoky.

Tragický byl osud msta Feterdorfu; když lehlo popelem, utekli se

zbylí obyvatelé do kostela a do pevné vže, nevidouce však ani zde

spásy, vyplatili se tymi tisíci zlatých. Od Vídn pijel naschvál

pasa turecký, aby za jeho pítomnosti smlouva byla uinna. Složivše

na tech mísách výkupné vytáhli obležení vážn a tiše ze svého úkrytu,

majíce v ele pannu s korouhví v ruce ; však sotva se v šírém poli

octli, jsou všichni zákenicky porubáni ; bylo jich ti tisíce osm set.

Ne lépe než dolním Rakousm vedlo se Štyrsku a pomezním župám
uherským; jen na pochodu Turk od Rábu k Vídni dáno v požeh na
sta vesnic a zámk, a kam oko pohledlo, všude spousta a hrza k ne-

vypsání. Tokoly poskvrnil památku svou na vky, že se propjil se

svými pívrženci k barbarskému spsobu válení tureckého, nemaje
ani nad vlastní otinou slitování.

V divokém úprku hnali se poražení Turci z Rakous do Uher.

a andl pomsty stíhal je krok za krokem, tak že bhem nkolika let

pozbyli v Uhích tém všeho, eho po nesmírném krve prolévání od
osudného r. 1526 byli dobyli. Vojsko císaské nadchly skvlé úspchy
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takovou mravní silou a sebedvrou, že ncmusil císa ani na okamžik
ustáti ve válení ; nejbližším cílem jcbo podniku vojenských mohl býti

jen Budín, k emuž také politický a strategický bystrozrak krále Jana
polského neustále ukazoval. Turci vdouce, o jde a že ztráta Budína

znamená ztrátu Uher, vynaložili všecku sílu, aby pevnost tuto uchrá-

nili; pes to r. 168(i Budín padl; obyvatelstvo jeho, byvši 145 let pod
panstvím osmanským, bylo vtšinou poturené. Dobytí hlavního msta
uherského bylo událostí tak velkolepou, že málo která jiná ve vku
sedmnáctém dá se s ní ve svém dosahu porovnati ; Budín byl sice v po-

adí tureckých mst až na desátém míst, ale byl „domem svatého boje,

pomezní baštou islámu v Evrop a osmanské íše zámkem i klíem."
Téhož roku ješt k „svatému spolku," jejž císa uzavel proti

Turecku s republikou benátskou a polskou, pistoupila mocnost v Ev-

rop po tu dobu sotva dle jména známá, Rusko. O ti léta pozdji

(1689) stal se pak v Rusku samovládcem nejvtší panovník této íše,

car Petr Velký. Vystoupením Ruska na jevišti politickém rozšíil se

obzor djepisný spsobem netušeným a váha státu tohoto byla hned

zprvu tak vydatná, že tžišt událostí znenáhla na východ se posouvalo.

Rakousko dokonavši ke konci 17. století hlavní ást své úlohy vzhledem

k Turecku a vybivši Osmany tém úpln z Uher a ze Sedmihrad

ponechalo odtud vdcovství u vcech východních Rusku, kteréž co vý-

chodní velmoc evropská k rozešení otázky východní na prvním míst
jest povoláno.

Nyní nastává nám povinnost, abychom vylíili pomr Ruska
k vysoké port od konce patnáctého až do konce sedmnáctého vku
a podali obraz zápasu, jejž podnikla tato velmoc slovanská zprvu

spolen s Rakouskem, pozdji o své újm proti hubitelm kesanstva
a Slovanstva, vyplujíc takto prese všechny pekážky velikou úlohu

kulturní a zabezpeující sob v djinách pokroku a vzdlanosti lidské

velmi estné místo. (Pokraování.)

nejstarších stopách umní evropského.

Podává

dr. Otakar Hostinský.

I.

O nejstarších stopách lovka evropského podal dr. H. Konva-

linka tenástvu Osvty (r. 1875. v seš. 4., 5. a 7.) pehledný obraz,

jehož hlavní rysy zajisté dosud v živé pamti chová každý, koho v-
decké zkoumání dávnovké minulosti lidské ponkud zajímá. Smím
tudíž beze všeho dalšího úvodu ' sáhnouti pímo do bohatého pokladu

záhad týkajících se prvních pokus umleckých, o nichž patiná
zmínka byla dílem již uinna v onch práv uvedených láncích,



O nejstaršíeh stopách umni evropského. 171

a rozepsati se o nkterých i pro kruhy Birši zajímavých otázkách

z oboru djin pravkého umní.
Je známo, že jistá ást jižní Francie, zejména krajina Perigord

(nynjší departement Dordogne) v dobách pravkých obývána byla

sobolové i, kteí pekvapujícím zdarem svých pokus v umní výtvarném

vynikali netoliko nad ostatní souasníky sobu nýbrž i nad mnohé

národy, jež pozdji se usazovaly ve stední a západní Evrop a v ji-

ných oborech teba k nepomrn vyšším stupm osvty dospli. Tomu
nasvdují hojné nálezy, neli ve všech jednotlivostech a podrobnostech

dojista co se úhrnného významu a všeobecného rázu týe, všem po-

chybnostem vzdorující. Bezdky vnucuje se nám otázka, zdali z tchto

památek ize nco vážiti pro djiny prvotin umní evropského, jinými

slovy: zdali možno pivésti je v jakési spojení s ostatním umleckým
rachem dob nejstarších, z nhož se nenáhle, bhem mnohých století

ba tisíceletí vyvinulo umní pítomné.

Za nejstarší smíme považovati ty kresby a ezby, jež provedeny

jsou na kostech zvíat již vymelých anebo jež dokonce tato zvíata

pedstavují, tudíž o souasnosti lovka urit svdí. Ve sluji Auri-

gnacské (depart. Haute-Garonne) nalezen zub medvda jeskynního

lovkem zpracovaný a provrtaný ; zdali však jeho tvar skuten jest

úmyslným nápodobením ptaí hlavy, jak nkteí se domnívají, zstane

pi velké priniitivnosti tohoto pokusu as navždy záhadou. Na bidli-

cové desce z jeskyn Massatské vykreslen jest medvd, jejž pro kle-

nutjší lebku uenci francouzští urili co medvda jeskynního; ješt

smlejší zdá se býti domnnka, že koce ponkud podobný obraz,

vrytý do desky kostné, pedstavuje velkého dravce tygra jeskynního

(felis spelaeus). Dále v P>runiquelu a v Langerie-Basse nalezeny vy-

ezávané rukojeti dýkové, v nichž nelze nepoznati tvary velkým ssavcm
tlustokožným podobné. Urení druhu arci není píliš snadné; o jedné

tchto jinak již zrun pracovaných ezeb musil na slovo vzatý ba-

datel de Mortillet teprve „dokázati," že to je mamut, kdežto o druhé

i zpravodajové pipisující umlcovi úmysl „podati i nejmenší fysiolo-

gické zvláštnosti zvíete," pouze tvrdí, že „zdá se" to býti rovnž
mamut (je zachována toliko hlava), jiní pak zase na nosorožce há-

dají. Nepopirateln však je vyobrazen mamut na desce z fossilní slo-

noviny, již slavný Lartet za pítomnosti jiných dvou uenc nalezl

v jeskyni La Madelaine; celý tvar hlavy, dlouhý nosec, obrovské te-

sáky, dlouhá srs na pídi tla, ba i oko a ucho charakterisují zvíe
to velmi dobe. Nález ten zpsobil nemalou sensaci. Bohužel brána
správnost uveejnných vyobrazení (jež nalézáme skoro v každé knize

o francouzských sobolovcích jednající) namnoze v pochybnost, a sku-

ten také nejsou tato vyobrazení všude stejná. Naproti tomu se zase

nesmí pehlednouti, že zoolog Falconer ihned pi nálezu desky poznal

zvíe na ní zobrazené. Než bud si jak bud: máme zde alespo jakýs

takýs základ pro svj úsudek o umlecké stránce tohoto výkonu. Ne-
pedpojatého pozorovatele arci hned v prvním okamžiku jedna vc
musí zaraziti: výkres i vlastn rytba iní dojem, jenž se valn liší

od dojmu jiných prvotních pokus umleckých. Pilné pozorování pí-
rody jeví se hlavné v bystrém výboru znak zvlášt vynikajících, cha-
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ralcteristických
; pedevším je hlava podána spsobem pekvapujícím.

Jednotlivé rysy jsou pevné, pružné, ba smélé, prozrazují ruku již cvi-

enou. Avšak úprava celku, kresba trupu a jeho konetin siln po-
kulhává za provedením ostatním, a jest u porovnání s hlavou skoro
nepochopitelná. Schází zde prostota a prhlednost povšechná, již

zrovna pi umní nejnižších stup uvykli jsme pozorovati pravideln.
Jsou zde leckteré rysy, s nimiž sob nevíme ani rady, patili vbec
k celému obrazu ili nic. Nkteré z tchto ar vysvtlují mnozí tím,

že prý zde není podán jediný toliko mamut, nýbrž dva nebo snad do-
konce ti vedle sebe vykraující. Avšak spsob, jakým si v podobných
pípadech pomáhá každé archaické umní, je zcela jiného rázu, totiž

mnohem jasnjší a zetelnjší, zejména zdvojování okonin k naznaení
mnohosti zobrazených pedmt bývá velmi pelivé. Vbec prozrazuje

umní opravdu archaické svj zámr s prhledností spíše pílišnou

nežli nedostatenou, teba by jednotlivé tvary byly sebe pochybenjší,
a podrobnosti nás u pojímání celku zbyten nematou, spíše jich po-

hešujeme. Sluší arci uvážiti, že v našem pípad zdá se rytba býti

dosti mlkou, že tudíž nahodilým poroucháním mohl pvodní ráz její

býti ponkud zmnn — však tím se udivení naše nad „nearchaickým"
spiisobem kresby, zejména nad velikým rozdílem mezi provedením
hlavy a ostatního tla, mže pouze zmírniti, nikoliv nadobro odstra-

niti. i máme snad ped sebou zkažený nártek, na nmž pravký onen
umlec zkoušel rzné zmny rys? Na otázku tu sotva kdy nalezneme
odpov uspokojující.

Ze všeho toho vysvítá dosti jasn, že jsou tyto umlecké pokusy
z vlastní doby mamut, nosorožc a jeskynních medvd dosud píliš

záhadné, abychom na jejich základ smli budovati další domnnky.
Že tmito slovy ostatn není ješt vyknuta nedvra ve pravost onch
nález, samo sebou se rozumí.

Jinak má se vc, pihlížímeli k rytbám a ezbám pedstavujícím
zvíata, jež dosud žijí a nanejvýš do jiných krajin ustoupila, tedy docela

nevymela, jako soby, tury, zubry, jeleny, divoké kon atd. Možná,
že výtvary ty jsou mnohem mladší, než ony, jež jsme práv ped tím

pozorovali ; však naprosto nutné to není, jelikož zvíata zde jmenovaná
kdysi byla souasná též s mamuty, nosorožci a j. v.

Umlecké památky z jesky Perigordských prese všechny znané
rznosti své tvoí významnou skupinu, která netoliko svým povšechným
rázem, nýbrž i mnohými jednotlivostmi umleckého pojmutí a podání

pibližuje se obdobným zjevm umní prvotního, teba asem i pro-

storem sebe vzdálenjšího. Nad to poet a rozmanitost nález jiho-

francouzských, jakož i objevení podobných výtvor i mimo Francii,

v Belgii, ve Švýcarsku, v Nmcích, ve Švédsku, nepipouští ani nej-

menší pochybnosti o tom, že to skuten byli souasníci sob, kteí
umleckou zruností svou povznesli se i nad valnou ást nyní žijících

národ, jež divokými zoveme.

Nejoblíbenjším pedmtem pravkého umní Perigordského byli

patrn sob, jelen, k, divoký tur, zubr; dále vyskytuje se i medvd,
jakési zvíe kozorožci podobné, dosti zhusta ryba, však poídku jen

pták. Též nkolik obraz lovka dochovalo se až na naše doby,



O nejstarších stupách umní evropského. 173

mezi nimiž i soška postavy ženské, ostatn bezhlavá a beznohá. Xálezy

v Belgii (Trou Magrite) a ve Svýeaícli (Salve) uinné jsou mén
rozsáhlé a také mén závažné, za to však a Thaying ve Virtembersku

objevena ada nákres, které zvláštní pesností ba i vkusností svou

velice pekvapují a jejichž pedmtem byli k, medvd, lis, sob, tur

pižmový. Také ve Svédshu (v jižním Schoonsku) nalezeny primitivní

obrazy, podobající se lani, na nástroji z jeleního rohu rýsované, jejž

archeologové pokládají za jakousi motyku, do kamenné doby patící.

Již volba pedmt je zajímavá : nalézáme tu výhradn zvíata

bonebná, která (mimo jediný snad osamlý pípad, totiž lišku) sloužila

sobolovcm za potravu ; lovk nejednou vyskytuje se ve spojení s tmito

zvíaty, co lovec To shoduje se úpln netoliko s celým spsobem
života tchto kmen, jak jej z etných nález známe, nýbrž i s píkladem,

jejž nalézáme u nkterých dosud žijících národ, na p. u Eskymák.
Že mezi zobrazenými tvary scházejí byliny — alespo jsou jejich stopy

dosti záhadné — nebude nám s podivením, vzpomenemeli sob, že

tvrcové tchto obraz byli pouhými lovci, jež zvíe tím spíše musí

více poutati než nehybná bylina, že tato i pro jejich hmotnou exi-

stenci, co potrava, stála teprve v ad druhé.

Výtvarné práce, o nichž práv jednáme, z ásti jsou ozdobami

rzných jilc i rukojetí a jiných nástroj, mezi nimiž i pedmt,
dle podobnosti s jistými estnými odznaky, jaké nosí pohlavái divoch
žijících, „žezla" zvanými*); však hojn nalézá se obraz vrytých (patrné

ostrým hrotem pazourkovým) do desek kostných, rohových, kamenných,

jichž vlastní úel nás je posud tajný. Vzhledem ke všemu, co o ná-

zorech na podobných stupních vzdlanosti víme, nezdá se, že by se

zde bylo jednalo pouze o „obrazy" a o nic více; spíše v nich smíme
spatovati pedmty pedsudk a povr, vzpomínajíce sob na to, že

divochové namnoze domnívají se míti ve své moci onu bytost, jejíž —
teba sebe nezdaenjší — obraz pi sob drží. Pi kmenech tak po

výtce „nimrodských", jakými bez odporu byli pravcí sobolovci, nezdají

se podobné lovecké amulety pravd nepodobné.

Co se týe umlecké stránky tchto výtvor, dlužno arci pede-
vším poznamenati, že dokonalost práce je velmi rozliná. Nkde jsou

rysy hrubé a nemotorné, pi celém pojmutí prost naivním, jinde shle-

dáváme již stopy nejen vtší dosplosti technické, nýbrž i vkusnjšího
a dmyslnjšího upravení tvar. Tak na p. vyobrazeno jest na bid-
licové desce, již nyní ve sbírce své chová markýz de Vibraye, skupeni

potýkajících se sob, jež vyniká netoliko živostí komposice a pesností

kresby nýbrž i zvláštní uhlazeností a úseností rys. Mezi rytbami

na rohových jilcích a násadkách nalézáme pkné hlavy medvda, zubra.,

ech' postavy jelen, sob, divokých koní atd. ; zejména pak svdí dva

utíkající sobové o zvlášt bystrém pozorování pírody: krk a hlava

'*) Nejnovji vyslovil Pigorini domnnku, že to jsou jakési ásti ohlávek,
které sloužily k ízeni bod nebo koni. což by arci pedpokládalo, že

lovk, jeskyn Perigordské obývající, zvíat tch užíval netoliko za

potravu nýbrž i k jízd. Podobnost „žezel" tch s náiním (též z je-

leního parohu hotoveným), jehož se podnes užívá na Sardinii k Mženi
koní. liije arci do oi.
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jsou nataženy, tak že parohy piléhají tém na hbet a také nohy

jsou podány zcela pimen kvapnému útku. Nkteré z tchto ryteb

zdají se již býti napolo reliéfy; jilce, na nichž plasticky jsou vyezá-
vána zvíata, jsou mimo pednosti dosud uvádné i proto pozoruhodný,

že pi nich tvar zvíecích velmi šastn použito ve shod 8 praktickými

požadavky rukojeti. V ohledu tom zasluhuje nejvtší chválu dýkový
jilec v jeskyni La Madelaine nalezený, pedstavující jelena: parohy a

pední nohy piléhají tsn a pece zcela pirozen k tlu, tak že

úelu rukojeti nikterak nepekážejí. Vyobrazení lovka jsou mnohem
nedokonalejší než postavy zvíecí. Co se týe bystrého zraku a zdra-

vého smyslu pro pírodu, jejž ve všech tchto pokusech shledáváme,

vysvtluje se tím, že se tu jedná o díla lovc, kteí na základ svých

neustálých „studií dle pírody" mohli zv svou znáti lépe, než leckterý

umlec moderní. Že pak rysy a ezy jeví ruku pevnou, spolehlivou,

pochází zase zcela pirozen z ustaviného cviku tím vydatnjšího, an

patrn úzkým toliko kruhem pedmt byl omezen. Sobolovci, jichž práce

nám zvláštní píze osudu zachovala pes tolik století, byli dle všeho

specialisté ve svém oboru, as jako podnes v horách ezbái skoro

virtuosn ovládají jisté obvyklé tvary, kdežto každým jiným smrem
jich umlost dochází brzy k nepestupným mezím. Zajímavý píklad,

jak se cvikem ruka stává spolehlivou, samostatnou, poskytují Kováci,
kteí stny skal pokrývají nesíslnými obrazy zvíat, lidí, lodí atd.

Africký cestovatel Fritsch o tchto výtvorech — v nichž „obráží se

bystré pojmutí a vrná pam pro tvary, které nkdy podány jsou

rukou ku podivu jistou a s velikou živostí" — vypravuje takto:

„Snadnost, se kterou domorodci dílo to provádli, prozrazuje se v tom,

že tutéž postavu, která se jednou vštípila jich pamti, nkdy mnoho-
kráte vedle sebe vyobrazují, tak že povstávají celé ady, a jistotu ruky

lze poznati z podivuhodné podobnosti, již každá následující postava

má s první." A v skutku jest tmto výtvorm Kovák mnoho spo-

leného s nkterými prácemi našich sobolovc, jakkoliv technika onch
(pi vtších rozmrech) byla podstatn jiná, totiž více malíská, kdežto

tito naopak ve všem jeví se ezbái.
Na primitivní výkony jiných kmen afrických pipomínají zase

postavy lidské, jež mezi pravkými památkami Perigordskými nalézáme;

zmínnou již ženskou sošku ze slonoviny mohl by na p. divoch ze

kmene Bongo (ve stední Africe) uznati snadno za výrobek domácí.

Podobnost ta zakládá se arci toliko na zvláštnostech, prvotinám um-
leckým skoro všude a vždy spoleným. Ale v krajinách na opané
ásti naší zemkoule ležících naskytuje se nám píbuznost hlubší,

vážnjší. Na severu totiž, kam sob se uchýlil netoliko ped stoupající

temperaturou stední Evropy nýbrž i ped hubící jej rukou lidskou,

zejména u nkterých kmen sibiských jakož i u vlastních Eskymák
dosud jest velmi oblíbeným pedmtem umleckého tvoení, a výsledky

tohoto tvoení v nejednoin ohledu shodují se významn s ezbami pra-

vkých sobolovc. Však shoda nepestává zde na jejich umleckých
snahách; vztahuje se k nástrojm a náiním samým práv tak, jako

k jejich výtvarné ozdob, ba k celému spsobu života, k celému kul-

turnímu rázu, a nad to, jak se zdá, i k tlesné povaze tchto kmen.
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Francouzští anthropologové, jmenovit Hainy, mají za to, že sobolovci

Perigordští, od nichž pocházejí ony umlecké památky, náleželi ku

plemeni malému, brachycefalnímu ili krátkolebému, které svými ana-

tomickými znaky ukazuje písnou obdobnost s kmeny eskymáckými.

Ku shod spsob a mrav, vbec celé vzdlanosti, poukazováno velmi

asto : však rozhodn a drazn ozval se u vci té nejnovji Anglian

W. Boyd Dawkins ve své knize o evropských jeskyních („Cave-huntinu" i

v tento rozum: „Všechny tyto vci sotva se mohou shodovati jen tak

náhodou, ponvadž oba národové trávili divoký život za okolností po-

dobných : poskytují nám právo domnívati se, že severoamerití Esky-

máci s paieolithickými obyvateli jesky evropských pokrevn jsou

píbuzní. K námitce, že divocí kmenové žijící za pomr podobných

mívají též podobná náiní, tak že shoda tato mezi Eskymáky a sobo-

lovci nedokazuje totožnost plemena, lze odpovdti, že nežijí dva divocí

kmenové, kteí by celou adu náiní mli spolenou. Shoda jednoho

nebo dvou nástroj obyejnjších a surovjších nemá snad ceny pro

klasifikaci
;

pakli naproti tomu srovnává se celá ada pedmt slou-

žících ke všem možným úelm, a nkteré z nich mimo to povznášejí

se nad nejobyejnjší poteby divocha, musíme pipustiti, že tento

dvod pro urení plemene má cenu velmi znanou. Náadí nalezená

v Belgii, ve Francii nebo v Anglii liší se od onch, jichž se užívá

v západní Georgii, sotva více, než tato od náadí nyní užívaných na

Grónsku nebo na poloostrov Melvillském. Mn zdá se dle toho býti

závrek nevyhnutelný, že, pokud vbec se nám dostává základ pro

urení plemene, k nmuž patili obyvatelé kraje Dordogneského, všechno

poukazuje k Eskymákm. V mínní tom nás podstatn utvrzuje i vzhled

ku zvíatm, v jeskyních nalezeným."

Dle tohoto náhledu, jemuž musí každý piísti alespo velikou

pravdpodobnost a zárove pirozenost a nehledanost, bylo by umní
pravkých sobolovc samorostlé a beze vší souvislosti s ostatním roz-

vojem umní evropského. Zjevy píbuzné, snad i ponkud souvisící

nalezli bychom toliko v koninách polárních, tedy opt mimo kruh

vzdlanosti evropské. Naproti tomu stojí však domnnka jiná, která

umní sobolovc iní závislým pímo od umní — antického. Poukazuje

se totiž k tomu. že výrobky onch sobolovc jsou píliš dokonalé,

píliš vkusné, aby mohly piítány býti národu na tak nízkém stupni

kulturním. Obdobné zjevy u divoch žijících stojí prý mnobem níže,

a Švýcai i Tyroláci vyezávají prý dle model jim poskytnutých. Co

M prvé námitky týe, dlužno tvrditi, že by niehož nedokázala, i kdy
by nade všechnu pochybnost byla zjištna ; z toho, že jeden národ

nebo kmen zstal na nižším stupni, ješt neplyne, že by se druhý nebo

tetí nemohl nad n povznésti. Alpští ezbái pak musejí nyní. kde

pracují pro velké obecenstvo evropské, íditi se do jisté míry vkusem
svých odbratel : avšak, neníli schopnost ezbáská do onch hor

umle vštípena, odjinud (a nezdá se, že by tomu tak bylo), musila

pedcházeti doba, v níž pracovali pro sebe a dle svého vkusu — a

pokud ten ješt v nynjších výrobcích zstává platným, bylo by yšem
trndno rozhodnouti. Nkteí zkouinatelé odvažují se až k výroku, že

ezby a rytby sobolovc netoliko pedí nad umní staroegyptské, ale
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i že toto proti onm vlastn není ani umním nýbrž pouhým dtským
pokusem. Než busi jak bu, nám se zde jedná o to, zdali vliv

umní nkterého národa kulturního a sice zejména umní staroeckého,

uznati sluší za vc pravd podobnou. K takovémuto vlivu totiž sm-
ují náhledy rzných badatel, mezi nimiž Nmec Thomé, vytknuv velké

pednosti onch pravkých výtvor umleckých, zejména nálezu Thay-

ingského (jenž arci v mnohém ohlede, jako na p. správností kresby

i perspektivou pekvapuje), úvahu svou tmito slovy koní: „Kdo k tmto
vcem nepistupuje s jakousi pedpojatostí, nemže dle mého mínní
pochybovati o tom, že všechny tyto umlecké výtvory, jsouce toho

daleky, aby sahaly zpt do mlhavého pravku, spíše poukazují ku

vlivu vzdlanosti ecké. Prorokování je vždycky choulostivou vcí

;

však troufal bych si pece pedpovídati, že za nepíliš dlouho pijde

doba, kde z jeskyn naplnné kostmi sobími a medvdími vydobudou

pedmty kostné a rohové, na nichž nalezneme výkresy s eckými

písmnami." Proroctví to skuten je nad míru odvážné. Hleme nej-

prve ku chronologii. I když dobu sobolovc položíme do periody co

možná nejbližší, nemžeme pece jíti dál, než sám uvedený práv spi-

sovatel, jenž praví: „Je s podivením, jak houževnat dosud nkteí
badatelé se toho pidržují, že prý lidé doby ledové žili ped nepo-

chopiteln velkou adou tisíceletí, kdežto pece každým dnem pibývá
znamení, že ony lidi pravké sotva lze pošinouti o 4000 let nazpátek."

Dle tohoto skoro mohli bychom íci výstedního názoru byli by sobo-

lovci evropští žili okolo r. 2000, jejich pozdní pokroilejší pokolení

tedy nanejvýš nkdy na zaátku druhého tisíceletí ped naším leto-

potem. Však jsou jiní zase mínní jiného, považují dobu sobolovc

za starší než dobu dánských kjokkenmoddingv a kladou tyto poslední

as na 4000 let ped Kristem. Nyní se ptejme : kdy bylo ecké umní
na takovém stupni rozvoje, zejména co se pouhé kresby týe, aby

bylo mohlo vlivem svým docíliti takových úink
,

jaké spatujeme

v umleckých pokusech sobolovc? Zajisté ne v druhém tisíceletí ped
Kristem, ba sotva i v prvních stoletích tisíceletí prvního. ecké umní
v druhém tisíceletí ped Kristem nebylo ješt schopno, aby úinkovalo

na umní sobolovc tím spsobem, jak se pedpokládá, a sobolovce

zase nemžeme nikterak klásti do onch dob, v nichž umní ecké
vyššího stupn dokonalosti dosáhlo. Jinými slovy : umlecké výrobky

sobolovc a obdobný rozvoj umní eckého nejsou nikterak zjevy sou-

asnými; ony jsou mnohem starší než tento.

Však jsou ješt jiné obtíže. Nehledíce ani k tomu, že celý smr a

spsob hellenského archaismu podstatn se liší od umleckého rázu ryteb

a ezeb Perigordských a Thayingských, ba nehledíce ani ku pílišné zá-

hadnosti jakéhosi bližšího spojení mezi tmito národy, musíme si bezdky
pedložiti otázku: je to možné, aby veškeren styk s hellenskou osvtou
byl pestával jedin na zdokonalení obraz zvíat a sice druh, jichž

nad to vtším dílem v umní staroeckém docela pohešujeme? Aby-
chom pak uvedli jedinou vc positivní : nebyli by sobolovci musili pro-

stednictvím Rek pede vším jiným seznati a získati — kov? Nálezy

píslušné k onm umleckým výrobkm Perigordským však oznaují
nepopirateln dobu kamene ; o bronzu není ani stopy.
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Ostatn nás dokonalost onch umleckých pokus musí pekva-

povati mnohem mén než jich pouhá existence, t. j. než snaha lidská,

nápodobiti zevnjší pírodu, uprosted kulturních pomr jinak zajisté

velmi primitivních. Jednostranný rozvoj vzdlanosti není bez hojných

píklad v djinách i v národopisu ; však zde jest onen umlecký
ruch na první pohled úpln osamlý jako njaký bludný balvan na

pd docela cizí. Než, první pohled nesmí nás klamati ; musíme míti

na zeteli, že obraz života a práce sobolovc, jejž nám poskytují za-

chované památky, je velmi kusý, ba že snad mu scházejí práv ony

ásti, které by mezi surovostí divocha a jeho nadáním umleckým
prostedkovati mohly. Zachovaly se nám pouze pedmty z kamene,

z rohu, z kosti, z pálené hlíny; kdežto bylinné látky, koze a j. v.

úpln jsou v nivec obráceny. O kroji sobolovc nevíme nic spolehli-

vého. Z toho, že nalézáme toliko vyobrazení lidí nahých (na kresbách

z La Madelaine, z Langcrie-Basse, pak zmínnou již sošku ženskou),

nesmíme ješt souditi, že by šacení se bývalo tehdy na stupni nej-

nižším. Hojné nálezy nejrznjších druh jehel jakož i patrné zbytky

rozmanitých šperk dokazují, že sobolovcra nescházela ani zrunost

ani ješitnost, jichž potebí jest ke zdokonalení kroje. A vzpomenemeli

si, jak pkné a vkusné okrasy umjí nkdy divoši plésti nebo vyšívati,

z peí skládati a t. d., nesmíme ani pravkým sobolovcm upírati po-

dobné schopnosti. Nalezena též ezba ze sobího rohu, v níž spatují

mnozí lidskou ruku odnou bohat ozdobeným rukávem. Jeli to sku-

ten vyobrazení ruky, pak ovšem lze mysliti na odv alespo týmž

právem, jako na tatuování, které, mimochodem eeno, mezi prvotinami

umní nezaujímá místo nejposlednjší. Zdaliž ostatn rudka v jeskyních

Perigordských nalezená opravdu sloužila k barvení tla na okrasu,

jest záhadné; na jisto však smíme tvrditi, že natírání tla barvou a

tatuování není ješt dkazem úplné nahoty.

S umlostí, které se obdivujeme pi rohu a kosti od sobolovc zpra-

covaných, arci nehrub souhlasí stav jejich umní hrníského, které

se jeví býti pomrn velmi zanedbaným, beze všech stop vybíravjšího

vkusu. Hrníství zajisté jest pedležitým initelem pi posuzování

vzdlanosti nižších stup; avšak není jediným. V pípad našem je

patrno, že sobolovci hlinným nádobám vnovali mnohem mén pée
a pozornosti než svému náadí kostnému, rohovému a t. d. Tomu se

nedivme; vždy byli lovci, a sice, jak se zdá, koující lovci, jimž na
nádobách nezáleží tolik jako na p. národm požívajícím v první ad
stravu bylinnou a potebujícím tedy více nádob jednak pro vaení,

jednak na zásoby zimní.

Zdrželi jsme se snad píliš dlouho u sobolovc, však bylo po-

tebí, seznámiti se blíže s tímto zvláštním a zajímavým zjevem, abychom
mohli posouditi pravý jeho význam. Jestliže pak dosavadní úvahu
shrneme ve strunou formuli, musíme íci: prvotiny výtvarného umní,
jež nalézáme u pravkých sobolovc, jsou mimo všechna spojení s histo-

rickým rozvojem ostatního umní evropského. Nelzc, alespo jak se

dosud mají, v onch ozbách a rytbách Perigordských, Thay-
ingských a t, d. spatovati ani úinky vliv antických, ani pedchdce
evropského umní pozdjšího. První pokusy nápodobiti tvary pírodní,

12
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pedevším zvíecí a lidské, první takové pokusy, jež se vyskytují

v djinách národ evropských, nezdají se býti staršími pozdní doby

bronzu, ba namnoze objevují se teprve souasn se železem. Umní
sobolovc musíme tedy považovati za pvodní, samorostlé, a liledámeli

jakési spojení s umním jiných národ a jiných dob, nemžeme je

nalézti nikde jinde nežli ve píbuznosti se žijícími dosud kmeny po-

lárními, i v kulturním i v tlesném ohledu velice pravd podobné.

II.

Zajímavým skupením pravkých památek jsou pomníky balva-

nové ili meyalithické: nepitesané to hrubé kameny nkdy rozmr
velmi velikých, bu vztýené jednotliv o sob ili menhýry — bud
pes sebe kladené, tak že se podobají stolu nebo brán, ili dolmeny
— bud rzné kombinace tchto dvou základních forem, jako : celé

ady menhýr nebo dolmen, pak pravidelné kruhy takovýchto po-

mník a t. d. Jelikož nejdíve k nim pozornost obrácena byla v zemích,

druhdy Kelty obývaných — nejbohatší tmito památkami jsou Francie

a Anglie — pipisovány po dlouhý as tomuto národu a zvány pímo

:

kamennými pomníky keltickými nebo také druidskými. Tím byly arci

pivedeny v dosti blízké spojení s dobou historickou, s umním evrop-

ským. Však novjší bádání ukázalo, že národem, jenž ony pomníky
balvanové v západní Evrop vztýil, nebyli Keltové nýbrž jacísi dosud

záhadní pedchdcové jejich, od Kelt bhem asu bu vyhlazení, bu
pohlcení — a bylili vbec jejich bezprostedními pedchdci. Ostatn
nalézáme balvanové pomníky také v zemích, kam Keltové nikdy ani

nepišli. Vbec jest rozšíení jich velmi znané. Vyskytují se v evrop-

ském severu práv tak, jako na všech bezích a ostrovech Stedo-
zemního moe, pak v pední Asii, v samém stedu tohoto dílu svta,

dále v Indii, na ostrovech Fidžiských a v jiných ješt ástech polokoule

východní nejinak než mezi americkými Indiány ve Virginii atd. A shoda

s pomníky druhdy u nás za keltické považovanými je všude nápadná.

Je tedy naprosto nemožno, spatovati v monumentálních balvanech

památky téhož jediného národa; však bylo by to také docela zbyteno.

Nebo základní myšlenka je tak prostá a pirozená, že zajisté žádný

národ, i sebe nevzdlanjší, neminula. Kdo trvale chce vyznaiti n-
jaké místo — ze kterékoliv píiny — , zajisté tím spíše pipadne na

vtší nebo menší kameny, a jeli mu užívání kamene k nejrznjším
úelm vbec obvyklé, což patrn platí o všech národech, kov ješt
neznalých. Vlastní charakteristická forma pomník balvanových plyne

pak z vci samé. Obdélný balvan bude jenom kolm jsa vztýen
nikoliv pak délkou svou na zemi leže, initi dojem znamení lovkem
úmysln a umle zpsobeného, tedy dojem „pomníku"

;
jinak nelišil

by se od žádného jiného kamene, pírodními silami sem i tam do-

praveného. A obtíže, spojené se vztýením balvan velikých, zejména
s postavením jich na pomrn úzkou plochu základní, svdí spíše

o všeobecnosti tohoto obyeje nežli proti ní. Práv ponvadž to není

snadné, ponvadž nelze to bez vytrvalosti a síly dokonati, je to „um-



O nejstarších stopách umní evropského. \ 79

ním" v pravém, pvodním slova smyslu. Stopujemeli prvotiny umní
a/ k jich nejskromnjším poátkm, nalezneme, že záliba v pouhém
pekonávání rzných obtíží zavdávala dosti asto úrodné podnty tvo-

ení umleckému. Vždy dosud my všichni se ob as zkoušíme v umní,
postaviti njaký pedmt na jeho nejužší plochu, hrajeme si tak nkdy
dosti dlouho s penízem nebo prstenem a nemžeme se ubrániti jakébosi

píjemného zadostuinní, když se nám pokus podaí. Takováto „hra"

ve velkých rozmrech a z vážných podnt tvoí menhýry. S dolmeny

není to jinak. Pozorujme dti, které si hrají se devnými špalíky

;

kladou jeden pes dva jiné tak, že povstává jakási brána nebo lavice,

nebo stl a p. ; dti iní to bezdky hrav, nemajíce na mysli nijakého

nápodobení tchto pedmt, ba pozorují asto mile pekvapeny onu

podobnost teprve pozdji. Jak asto chlapci, kteí v houštin byli

vyslídili nové ptaí hnízdo, oznaují si místo nálezu temi nebo tymi
malými kameny, jichž vzezení je skuten miniaturní obraz dolmenu.

Ob základní formy pomník balvanových naskýtají se tudíž zcela pi-
rozen samy sebou, máli se nkteré místo oznaiti spsobem do oí
bijícím. Proto nelze pvod onch balvanových památek spatovati

v niem jiném nežli v prosté myšlence pomníku; zvláštní tvar plynul

jednak z dané látky hmotné, jednak ze zcela všeobecných popud
duševních. Všechny ostatní podobnosti, symbolické vztahy, mystické

výklady a báje mohly povstati teprve pozdji, když ony balvanové

pomníky jíž tu byly. Když pak takové dodatené výklady zavládly již

u pvodc tchto pomník samých, bylo patrn oteveno široké pole

dalšímu rozvoji smrem náboženským. Pocházelli však njaký výklad

od národa jiného, pozdjšíbo, pomníkm tm již cizího, nevyvinula se

z nho než nehybná, obyejn docela typická báchorka. Tak zovou

sedláci v okolí Carnacu (v Bretagni) proslulé velkolepé ady balvan
„vojáky sv. Kornelia", protože prý nejsou niím jiným, než z trestu

zkamenlými pronásledovateli toho svatého ; a v Anglii povstala (bez

pochyby za dob puritanských) mezi obecným lidem báje, že pravké
kruhy balvan jsou vlastn dívky, které za své tanení reje v nedli

provádné trestány byly zkamenním. O nejrznjších podntech ku
v/tyování takovýchto pomník máme bezpené zprávy z dob starých

i nynjších. Nkdy jedná se pouze o náhrobek, jindy o památku
zemelého na zcela jiném od hrobu vzdáleném míst, jindy zase ozna-

ují pouze místo njaké památné události, uzavení smlouvy veejné
Bebo soukromé a t. d. Skoro všechno to, jakož i nejrozmanitjší obady,
k nimž balvan se používá, pozorovati lze podnes u Khassyv, kmene
to bengálského.

Zvláštní zajímavou formou pomník balvanových jsou jakési

kamenné rakve, dolmenm na první pohled velmi podobné. Celkem
lze mezi obma stanoviti rozdíl tím spsobem , že kamenná rakev,

která tlo pohbeného chrániti mla ped dravou zví, byla peliv
uzavena, kdežto vlastní dolmen co pouhý pomník míval tvar otevené
brány nebo jakéhosi stolu, tudíž nehodil se valn ku pohbení tla
nespáleného. Nezídka spatují badatelé v dolmenech a jim píbuzných
kamenných rakvích pouhé „nápodobení jesky", jakožto prvních obydlí

lidských. Mínní tomu nemohl bych pisvditi. Pedn vbec jest

12*
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pravd nepodobno, že by umní kterékoliv první svj pvod bylo vzala

pímo z njakého nápodobení pírody *) ; za druhé pak mžeme si

i pvod kamenných rakví vyložiti jinak, zcela pirozen a prost. Pi-
krytí mrtvoly zemí a kamením bylo zajisté nejprvnjším spsobem
pohbu; ím pelivji mlo býti tlo chránno, tím vtší musila býti

mohyla anebo tím tžší kameny, z nichž nejhmotnjší nejlépe se hodil

ku pokrytí celého hrobu, zvlášt bylli tvaru deskového : podoba dol-

menu byla zde. Jako jsme to pozorovali pi menhýrech, zmocnila se

obrazotvornost lidu i podivných oku dolmenu a rakví kamenných.

V Evrop skoro všude byly (rovnž jako prostrannjší kamenné komory,

o nichž hned promluvíme) pivedeny ve spojení s jakýmsi pokolením

obr (Hunenbetten u Nmc, Jaettestner u Dán), nkdy však i s tr-

paslíky — patrn dle toho, zdaliž se pihlíželo jednak k velikosti a

tíži balvan nebo i k rozmrm celého pomníku, na hrob jednotlivce

velmi znaným, jednak k malému prostoru uvnit dolmenu nebo rakve,

jenž co domnlý píbytek mohl sloužiti jen plemeni vzrstu nevelikého.

Není vcí nesnadnou, znázorniti si další rozvoj onch základních

tvaru pomník balvanových, mohyl a t. d. V egyptském obelisku,

v triumfálním sloup ímském shledáváme pvodní motiv : menhýr

;

však i naše obyejné sochami zdobené pomníky nemají rodokmen jiný.

K adám menhýr druží se ady sfing nebo jiného druhu soch, jimiž

vroubeny bývaly cesty ku slavným chrámm starovkým vedoucí, jakožto

zjev pouze vyvinutjší, ne podstatn jiný. Dolmeny skládající se z bal-

van rukou lidskou pravideln pitesaných upomínají zase na rzné
stavby hranám a portálm sice podobné a nkdy také skuten za

prchody sloužící, pece však architektonicky docela samostatné, v sob
uzavené: sem patí nádherné portály chrám egyptských a palác

asyrských práv tak, jako bohat vyzdobené brány triumfální, jimižto

ím ctíval své vítze. Nechci tím íci, že se tyto práv jmenované

stavby vyvinuly pímo z pomník dolmenm podobných, nýbrž toliko

vytknouti, jak základní idea umlecká jest v obou pípadech tatáž.

Že z nasypaných mohyl staly se bhem as jednak kamenné pyramidy

a terasy, s nimiž setkáváme se u všech tém starších národ kul-

turních, jednak rzné tvary mausoleí, jež zejména ímané umli zi-

zovati v rozmrech imposantních, je vc samozejmá. A myšlenky na

kamennou rakev ve spsob dolmenu nezbavíme se, pohlížímeli na

proslulou hrobku velkého krále východních Goth Theodoricha v Ra-

venn, jejíž strop i stechu tvoí jediný obrovský balvan mramorový,

9000 cent tžký.

Pece však nesmíme tvrditi, že práv balvanové pomníky celé

Evropy mají úastenství v jakémsi historickém rozvoji umní. Naopak:

rozvoj ten obmezoval se jako vbec celý rozvoj kulturní mimo Asii

a Egypt pouze ástí beh moe Stedozemního, a z kraj tch ob as
vycházelo velké hnutí, které nižší samorostlé, pvodní vzdlanosti ná-

*) Výrok ten zdá se snad tenái ponkud píkrý. Octnul bych se však

mimo kruh tomuto lánku vykázaný, kdy bych jej šíe odvodoval,
proež ukazuji zde k jinému pojednání, kde jsem to již díve uinil:

„Ztir Vorgeshichte der Kunst" v asopise „Ausland" r. 187G. . 4.



O nejstarších stopách umní evropského. 181

rod severnjších a západ njší cli arci nedalo rozvíjeti se pirozen a

nepetržité.

O jakési souvislosti pomník balvanových se známými stavbám/.

kyMopskými, nejvíce to hradebními zdmi nebo- substrukcemi, z mo-
hutných nespracováných nebo jen velmi málo pitesaných kamen beze

všeho pojidla sestrojených, lze rovnž mluviti pouze s naznaenou
práv reservou. Jako menhýry, dolmeny atd. díve pipisovány vý-

hradn Keltm, tak sluly též kyklopské zdi po dlouhý as „stavbami

Pelasg" ; však i zde je náhled ten již opraven. Nkteí archeologové

mají za to, že stavby ty jakožto hradební zdi míst opevnných p-
vodn jmenovány byly prost „kruhovými" (kruh = kyklos) a že te-

prve na základ tohoto pojmenování utvoila se báj o kyklopech ja-

kožto jejich pvodcích. Není nemožné, že podobné stavby provádny
bývaly na poloostrovech Balkánském a Apenninském již v dob ped
píchodem Ilellen a Ital do onch klasických kraj — avšak na-

jisto víme, že tito národové sami spsobem „kyklopským" budovali

netoliko v dobách poátk umleckých, nýbrž i pozdji všude tam,

kde se stavba ta odporuovala ohledy technickými.

Pomíjejíce mlením rzné náspy, ohrady a jiná podobná díla

doby kamenné, jimiž nkteré ásti stední a severní Evropy hojn jsou

zásobeny, ponvadž p-ese všechnu technickou zajímavost svou (vzpo-

meme si jenom na záhadné ono spekání kamenných ohrad u nás

v Cechách) pece stojí mimo historický rozvoj našeho umní nynjšího,

obrátíme se k otázce, která se nám pi rozjímání o prvotinách archi-

tektury takoka vnucuje: Jaké píbytky stavli sob naši pravcí
pedkové? Bohužel jsou naše vdomosti o vci té velmi skrovné. Ze
staveb samotných zbylo, jak snadno lze pochopiti, pramálo. Vtšinou
bylo stavivem zajisté devo; to mohlo se však zachovati až po naši

dobu jenom za okolností zvlášt píznivých. Tak stalo se na p.
s osadami jezerními ve Švýcarsku a se stavbami tak zvaných „terra-

mar" severoitalských, kde ohe i voda stejn pispívaly k zachránní
kolu, klád, prken atd. Však v obou pípadech poznáváme ze zbytk
tch více jenom spodní stavbu a podlahu onch zajímavých osad,

nežli chýše samy. Co se týe tchto posledních, vykázáno je naší

obrazotvornosti ješt pole nejširší. Zdá se však dle rzných známek,
že jednak hlín pidlena byla dležitá úloha pi budování stn, jednak

že pdorys namnoze byl kruhový; oboje shoduje se s nejobyejnjšími
znaky chýší dosud žijících kmen divokých. Písemními zprávami:

Itarým rukopisem frýzským, „Adelabuch" zvaným, jenž popisuje jezerní

asady Švýcarské dle cest konaných prý v šestém a ve tetím století

ped Kristem, mnohými místy spisovatel eckých a ímských o spsóbu
životu sousedních barbar jednajícími, konené leckterými rtami, jež

nalézáme v starých literaturách národ stedoevropských jakož i v jejich

prostonárodním básnéní a bájení: tím vším lze mezeru onu vyplniti

arci jenom z malé ásti. Však mezi památkami samými nalézáme
zde onde, neli skutené píbytky pravké, alespo jakés takés jich

nápodobení. .let" známo, že mezi lidstvem velice jest rozšíen obyej,
dávati hrobm podobu skutených obydlí. Na severu evropském, ze-

jména skandinávském, nalézají se hroby zvláštního druhu: dosti pro-
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stranné, z pouhých kamen stavné komory pdorysu obdélníkového,

kolkolem stn opatený širokou zídkou, pipomínající divany byt
orientálských, do nichž se vchází krytou chodbou uprosted jedné obou

delších stran ústících. Hroby i vlastn hrobky ty, ponvadž namnoze

poskytovaly poslední odpoinek celým rodm — snad i po více pokolení

— podobají se ku podivu bytm, jež si dosud staví polární kmenové,

zejména Grónští Eskymáci, tak že zajisté smíme chýši eskymáckou

považovati za vrný obraz onch pravkých obydlí skandinávských. Než

ani pímý dkaz neschází, že ony hrobky chodbové (nm. Ganggráber,

švédsky Gánggrifter) skuten podobaly se souasným bytm živých.

Nezídka totiž jsou stavby ty bez krytu a v takových pravideln ne-

nalézají se pražádné kosti lidské, nýbrž toliko jiné rzné památky,

zejména domácí náiní, jež v hrobech zase marn bychom hledali.

Patrn jsou to chýše, které svého asu byly kryty dívím, nyní arci

již dávno beze stopy zmizelým. Pipomenouti však sluší, že lidé

v tchto chodbových hrobkách pohbení nebyli píbuzní plemeni Esky-

mák; shoda umní stavebního u obou národ stává se tím dvojná-

sobn zajímavou*).

Ostatn lovk nepestává na tom, aby zemelým pouze veliké

hrobky stavl dle vzoru chýší, jež byli obývali za živa. 1 schránky na po-

zstatky mrtvol upálených nezídka mívají vetší nebo menší podobnost

bud s chrámy bud s domy soukromými. Že tak inívali Etruskové, je

vbec známo. Roku 1817 bylo též v horách Albánských, as 13 an-

glických mil od íma — na míst, které následkem výbuchu sopky

Albánské (nyní Monte Cavo zvané) za doby historické pikryto bylo

vrstvou vulkanickou — nalezeno množství popelnic, jichž zevnjšek
i v mnohých podrobnostech peliv nápodobí chýši ze deva stavnou.

Tímto nálezem povzbuzeni, vnovali archeologové popelnicím „chýšovým"
zvláštní pozornost. Nkteré nádoby toho druhu v Nmecku nalezené

(na p. popelnice z Aschersleben) skuten podávají nepopiratelný

obraz domu
;
pi jiných však podobnost obmezena jest jednak po-

stranním tyhranným otvorem na spsob dveí, jednak tím, že po-

klice pevn spojená s nádobou pipomíná stechu. Dlužno tudíž po-

ínati sob u výkladu podobných pedmt ponkud prozeteln. Tyto

popelnice „chýšové" však pocházejí teprve z doby bronzu, ba zdá se,

že pináleží vesms již národm historickým. Starší (mezi nálezy

nmeckými) mají pdorys kruhový, pozdjší pak tverhranný. Že se

vchod nalézá nkdy dosti vysoko, ba v jednom pípad až u samé
stechy, tomu nesmíme se diviti: podobné, patrn bezpenosti sloužící

zaízení dosud pozorujeme na chýších mnohých kmen divokých. Staro-

vké popisy a obrazy píbytk „barbarskýsh" (na p. na známých re-

liéfech velkého triumfálního sloupu císae Marka Aurelia v ím vy-

obrazení chýší germánských) shodují se také s tvary onch popelnic,

) Na ostrov Euboji, (na hoe Ocha a pak na jihu blíže Stury) nalézají

se dv stavby z hrubého kamene (obdélné to sín, pikryté deskami
z obou stran penívajícími, však nestýkajícími se, tak že uprosted
zstává „hypaethrální" štrbina), jež namnoze- považovány byly též

jako chýše praobyvatel Hellady, na spsob horských salaší. Však
pravd podobnjší jest mínni, že to byly chrámy.
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jimž tudíž velkou dležitost pro poznání obyej doby bronzové upíti

nelze. Zdaliž jistý ponkud fantastický výtvor hrníský skuten ná-

podobí jezerní stavby na jehlách, jež se tak hojn vyskytují ve Švý-

carsku, jest již záhadnjší otázkou. Konen budiž podotknuto, že

vzezení chýší nemají toliko popelnice vlastní, nýbrž nkdy i nádoby,

do nichž kladeny bývaly rzné dárky záhrobní. Zásobárny a špižírny

nkterých národ divokých mají ješt vtší podobnost s nádobami tmi
než chýše za obydlí sloužící.

ni.

Obrátíme se k umní drobnému, i vlastn k umleckému pr-
myslu. Zde již nalezneme patrnjší stopy jednak historického rozvoje

samého, jednak vliv více i mén na úinkujících. Avšak bohatost

i rozptýlenost materiálu nepipouští, podati na tomto míst více nežli

všeobecné hledisko, s nhož na hlavní záhady pohlíží nejnovjší bádání.

Jedná se zde pedevším o práce bronzové a o hlinné nádoby ozdobné
— arci z dob od vlastního „pravku" namnoze již dosti vzdálených.

Zdá se býti již mimo všechnu pochybnost, že umní slévati bronz

a dále jej zpracovávati jest pvodu asijského. Jen v tom se znan
rzní hlasy badatelv, zdaliž nkteí kulturní národové evropští umní
to do svých nových sídel pinesli již s sebou z pravlasti asijské, nebo
zdaliž umní to seznali teprve zde v Evrop, prostednictvím národ
jiných. Takový význam má povstná otázka o „domácí dob bronzu,"

zejména pro evropský sever dležitá. Národové, kteí obývali behy
moe stedozemního, mli již záhy tak mnohonásobné obcování se

starými kulturními národy asijskými a s Egypany, že se u nich doba
pouhého kamene ztrácí v mlhavém vku mythickém ; až do pozdních

dob se jenom jakási temná tradice zachovala, již nám klasické litera-

tury píležitostné sdlují, a mimo to v náboženských obadech užívali

i ímané ješt za doby historické nástroj (na p. obtních nož)
kamennných. Naproti tomu jest pochopitelno, že do ostatuí Evropy
bronz jenom nenáhle vnikal, jestliže si ho národové tam bydlící ne-

pinesli již z Asie. Téžisko celé otázky spoívá tudíž na severu.

Uvedu zde strun rzná mínní o vci té a jich hlavní dvody.
Pedním zastancem myšlenky, že do severní Evropy dostal se

bronz teprve prostednictvím obchodnických národ Stedozemního moe,
jest slavný švédský archeolog Nilsson. Pokládá totiž nejstarší bronzové

pedmty na severu nalezené pímo za zboží fénické. Rukojeti dýk a

me, náramky a p. jsou namnoze tak malých rozmr, že nemohly

býti pvodn pracovány pro lidi plemene indoevropského. Dále json

práv tyto pedmty ozdobeny spsobem, jejž na památkách ze staro-

vku pední Asie nalézáme takoka beze zmny, kdežto rukojeti delší

patrn pro praobyvatelstvo íší uordiekých urené bývají bez onch
ozdob a vbec prae mnohem prostší a hrubší. Z toho jakož i z hi-

storických zprav o obchodu, jejž Feniané vedli již na konci druhého

tisiceletí s národy západoevropskými (za sloupy Herakleovy ili za

prplav Gibraltarský dostali prý se již r. 1048 ped Kr.), a konen
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z rzných stop, které život fénický zanechal netoliko v Britanii,

nýbrž také v jižní Skandinávii (Nilsson poukazuje zejména k památkám,

které zdají se svditi o mocném vlivu a panství náboženství fénického),

— z toho soudí švédský uenec, že Feniané známost bronzu na sever

pinesli, a usadivše se trvale mezi obyvatelstvem domorodým zárove

i dodavateli bronzových výrobk tak dlouho zstali, až jich spojení

s Asií bylo pevraty historickými perušeno, naež nenáhle s obyvatel-

stvem domácím úplné splynuli. Pedpokládá dále, že Feniané ovšem se

vystíhali, aby domorodcm neposkytovali výhodných zbraní bronzových,

a z poátku na dodávání ozdob a jiného náiní pestávali; tím vy-

svtlilo by se, pro nejstarší zbran pro velkou ruku urené jsou

mnohem primitivnjší než zbran technické : byly by vlastním výrobkem

domorodc.
Jiní badatelé zase nechtjí pipustiti, že by jedinými prostedníky

mezi severem a západem evropským a pokroilou kulturou východní

byli bývali Feniané, a poukazují zejména k JEtrushím, jichž umní
zanechalo své zejmé stopy ve stední Evrop, ba i ješt dosti daleko

na severu; však s Nilssoneni souhlasí v tom, že technika bronzová

cestou obchodní dostala se k národm severoevropským, ješt v plné

dob kamene žijícím.

Opaný náhled hájí Sved Hildébrand a Dán Worsaac; podle

nich obyvatelé stední a severní Evropy znalost bronzu pinesli s sebou

již ze svých starých sídel pravkých a pokraovali u vývoji umní
kovoliteckého jakož i celého ostatního ddictví kulturního v nových

vlastech zcela samostatn sice, v rzných krajích rznými smry, aniž

se však pes to spolený pvod všech tchto kulturních skupení stal

neznatelným. Mezi nejdležitjší svdky kultury pravké a pomr
národopisných patí na p. spínadlo ili íibule; na základ pak po-

drobných studií srovnávacích uril Hildébrand patero rzných a samo-

statných tvar základních, charakteristických pro rzné i národopisné

ohraniené kraje. Skupina nordická (Skandinávie s Dánskem a severní

Nmecko) zná hlavn jistý tvar, jenž skládá se pravideln ze dvou

kus, kdežto ostatní tyi skupiny pi vší rozdílnosti své mají to spo-

lené, že jejich fibule zhotoveny jsou z jediného kusu. Skupiny ty

jsou: zem ležící jižn od Karpat a podél Dunaje, Itálie, krajiny

v Alpách stedních a východních, a konen evropský západ s jižním

Nmeckem. Již tento jediný píklad staí, abychom uznali pádnost

dvod proti výhradn fénickému pvodu techniky bronzové. Však
ani tím neunikli bychom nesnázím zde se vyskytujícím, kdy bychom
rozmanitost forem chtli odvoditi z rznosti vlivu fénického, etrurského

a eckého ; nebo pak musili bychom se tomu valn diviti, že se touže

cestou národm evropským nedostalo též znalosti železa, jehož eení
národové již dávno užívali v onch dobách, když pišli v obchodní

obcování s Evropou západní a severní. Ostatn díve nežli se pro-

hlásíme pro nkterý náhled, musíme uvážiti ješt tyto vci. Pedn
ani úpln zjištným obchodnickým spojením mezi nkterým národem
staroevropským a obyvateli beh Stedozemního moe není ješt do-

kázáno, že by onen národ ped tím byl bronzu býval docela neznalým,

z ehož plyne, že nauka o domácí kultue bronzové v Evrop histo-
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riekému zkoumání obchodních starovkých drah neiní ani nejmenšího

násilí. Za druhé sluší pipomenouti, že nebylo ani potebí, aby si

národové evropští již z asijských pravlastí byli odnesli znalost bronzu;

naopak, jest netoliko možno nýbrž i pravd podobno, že nkteré vtve

našeho plemena daly se na pochod k západu a k severu ješt za doby

kamene, zstavše pak i pi svém dalším postupování do nových kraj

v nesutálém spojení se svými ostatními píbuznými, nenáhle od nich

pijímali jako mnohé jiné pokroky a vynálezy tak i techniku bronzovou.

Spojení to nepotebovalo býti pímé, formální spojení obchodní; dle-

žité a blahodárné novoty kulturní rozšiují se samy ze své vlastní

moci od osady k osad, od kmene ku kmeni, nech jsou vzájemné po-

mry pátelské nebo nepátelské, rozšiují se snad mnohem pomaleji, nežli

dmysln zízeným obchodem, ale rozšiují se pece. Proto musíme

pipustiti alespo možnost tohoto trojího pípadu. Národ bud do de-

finitivních sídel svých pisthoval se, dokud byl ješt na stanovisku

doby kamenné, a tu teprve seznal bronz, jenžto se však k nmu dostal

touže cestou z daleké pravlasti, kterouž on sám byl kdysi putoval, t.

j. prostednictvím národ píbuzných, kteí teprve za ním hnuli se ku

pedu, na sever nebo na západ. Zdá se, že práv takovýmto snsobem
povznesli se na p. obyvatelé švýcarských osad jezerních ze stupn

pouhého kamene, na nmž spatujeme stanice nejstarší, ke stupni

bronzu, jakož vbec Keltové, zaujavše sídla svá evropská, byli ješt

kov neznalí. Druhý pípad byl by, že národ sice opustil svou pra-

vlast, ješt neznaje kov, avšak bhem století, nežli se dostal do svých

konených sídel evropských, již bronzu užívati se nauil ; a tetí pípad
konen, že národ dal se na pochod již vyzbrojen kulturou bronzovou.

Z toho všeho plyne alespo poznání, jak složitá a spletitá jest celá

tato záhada ; a jelikož nad to nelze také vlivy rzných obchodnických

národ po bezích Stedozemního moe bydlících naprosto popíti

(teba by jim nepináležela taková výhradnost a závažnost, jakou jim

pidluje na p. Xilsson), jest patrno, že ešení záhady té musí se

díti ne s pedpojatých hlediš všeobecných nýbrž jedin z podrobného

srovnávání a roztidováni památek z nejrznjších konin Evropy. Dosud
arci jest i základní prprava k tmto studiím velmi neúplná, a nezídka
i hluboce zakoennými omyly historickými a národopisnými zkalená.

Zajímavý píklad, jak domácí rozvoj umní bývá urován a

ovládán vlivy cizími, ba mohli bychom íci : miniaturní obraz celého

kulturního rozvoje starovku evropského podává nám nejstarší doba
malby ráz u Rek. Jak známo, patí zkoumání ozdobných nádob
hlinných mezi nejdležitjší ásti djepisu umní, akoliv pedmt sám
stojí jednou nohou již na pd emesla. Látka zobrazených scén sama
o sob vrhá mnohý osvtlující paprslek na rozvoj eckého bájesloví a

písemnictví, ba na rozvoj celého eckého života vbec. Však i spsob
umleckého provedení jest velikou mrou závislý na pokrocích a sm-
rech vlastního umní; a skuten jsou malby na vázách takoka jediným
vtným zdrojem našich pontí o eckém malíství, doplujíce písemní
zprávy velnu prospšné, teba ponkud jednostrann. Dležitost této

pomcky bije tím více do oí, povážímeli, jak velký jest poet tchto
váz a jak rozmanitý jich tvar i sloh

;
ped dvaceti lety už páil anglický
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archeolog Birch poet malovaných váz ve vtších veejných a soukro-

mých sbírkách chovaných as na 15.000. ím více pak obracela se

pozornost i k ornamentální stránce tchto jemným vkusem svým tak

podivuhodných výrobk, tím více z nich tženo i pro naše názory

o velkém proudu umlecké vzdlanosti celého starovku.

Po dlouhý as byly za nejstarší ecké vázy pokládány nádoby

takové, jichž malované ozdoby jevily zejmý vliv umní asijského, tak

že celá tato technika zdála se býti pvodu východního. Tyto „orien-

talisující" (také fénickými, egyptskými, správnji dle hlavních sídel

výroby korinthskými, nebo vbec dorickými zvané) vázy okrášleny jsou

obyejn kolkolem obíhajícími pásmy, jež jsou vyplnna adami zvíat

stylisovaných spsobem z asyrského umní dostaten známým, a rz-
nými tvary ist ornamentálními, jichž motivy namnoze vzaty jsou

z íše bylinné, a mezi nimiž je zvlášt charakteristickou asyrská rosetta.

Jenom porznu poukazovali nkteí badatelé k jinému, zcela rozdílnému

druhu nádob, pipisujíce jim stáí ješt mnohem vyšší, any. patrn
dobu vliv asijských pedcházely. Ozdoby na nádobách tch jsou ist
geometrické, t. j. ze pímek a kruh složené, beze všech motiv by-

linných ; zvíecí postavy tolikéž velmi podstatn liší se i výborem i slohem

od výkon umní asijského, rovnž i figury lidské, objevující se arci

teprve na stupních pokroilejších. Semper ve svém výteném díle

„O slohu" naznail myšlenku, která se pozdji mla státi velmi úrodnou.

Poukázal totiž na to, jak znan podobna jest ornamentika tchto

starohellenských váz k ozdobám na nádobách, jež nalézáme mezi pra-

vkými památkami celé staré Evropy,, tedy nejenom u Éeko-Ital, nýbrž

i u Kelt, Germán a Slovan, i pronesl mínní, že byly základní

tvary ozdob tch vlastnictvím celému plemeni indoevropskému spoleným
již tenkráte, dokud ve své pravlasti bylo ješt soustedno. Pokynutí

to zstalo dlouho bez povšimnutí. Teprve ped nkolika lety užil ho

dmysln Conze, aby ukázal, jak umní ecké ped úinkováním vzor
asijských bralo se vlastní svou cestou, ostatnímu umní staroevropskérau

blízce píbuznou, tak že to vlastn bylo totéž velkolepé hnutí kuiturní,

které jednak prvotiny umní hellenského zúrodnilo vlivy asijskými,

jednak v koninách vzdálenjších pvodní umní Kelt , Germán a

Slovan nahradilo umním hellenským a italským. V obou pípadech
opanovaly západ vlivy východní ; v prvním bylo to úinkování bezpro-

stední, v druhém (dovršeném as o celé tisíceletí pozdji) prostedkovali

Rekové a Italové, arci ne pouze trpn, mechanicky, nýbrž velmi samo-

inn, samostatn.

Pohlížímeli na staré keltické, germánské, slovanské ornamenty,

shledáme ihned, že základní tvary, motivy jsou veskrze tytéž, jako byly

v umní hellenskéin ped úinkováním vzor asijských ; však jsou méné
rozvinuty a jen zídka povznášejí se k oné bohatší organické soustav,

jakou práv nalézáme na nejstarších nádobách eckých. Z druhé strany

zase pekvapuje nás, že tentýž soustavný spsob dekorace geometrické

pozorujeme též na nádobách, jež klásti dlužno do starých dob asyr-

ských, fénických, zkrátka: asijských. Uinn tudíž (Helbigem) ješt
krok dále a piítán i pvod vyvinutjší ornamentiky geometrické ná-

rodm asijským, tedy hamosemitským. S tím mžeme zajisté docela
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souhlasiti dotud, pokud se odstrauje náhled, jako by jednak sloh

ist geometricky, jednak sloh asijský byly smry zcela rznými,

rznost plemene charakterisujicími nebo snad dokonce z ní plynoucími.

Je tvar geometrický toliko nižším, pvodnjším stupnm veškerého

umní, zjevem prvotním; ale tvar nápodobující pírodu, tedy ornament

bylinný a p. stupnm již vyvinutjším, dokonalejším, zjevem podružným

ili sekundárním. Jest na bíledni, že stupe onen musil ped tímto

pedcházeti všude, tedy též u národ asijských, že tudíž staroevropské

umní bylo toliko mladší, primitivnjší než souasné umní asijské a

proto jeho mocnému vlivu arci odolati nemohlo. Máme zde dva roz-

dílné stupn rozvoje, ne však specificky rzné smry pletnenné.

Také umní asijské samo sebou nemohlo postupovati jinak, než

od ornamentu ist geometrického k obraznému
;
pirozený jeho rozvoj

však byl perušen i vlastn urychlen vlivem umní hamosemitského,

tehdy již mnohem pokroilejšího, podobným asi spsobem, jako pi-

rozený rozvoj každého dítte bývá rušen a urychlován rznými vlivy

osob u vzdlání pokroilejších, uitel a vychovatel. Zdali netoliko

orientalisující vázy se svými asijskými pardaly a lvy a se svými roset-

tami, nýbrž i starší nádoby, složitjší soustavy dekorace ist geo-

metrické jsou pomníky vliv asijských, jest alespo dosud záhadné.

Rozdíl mezi tmito posledními vázami a prostji ozdobenými nádobami,

jež nalézáme mezi pozstatky ostatních národ staroevropskýcb, není

v niem podstatný, nýbrž zakládá se toliko na menší vtší bohatosti a

složitosti úpravy týchže základních tvar; nebylo by tudíž pravd nepo-

dobno, kdy bychom tvrdili, že pouze vtší nadání vrozené a šastnjší

pomry zevnjší zpsobily ono vyniknutí starých Hellenv nad ostatní

národy bratrské. Než bud si jak bud: blízká píbuznost národ ..kla-

sických" se soukmenovci ..barbarskými" vystupuje vždy jasnji na jevo

i v oboru umní
;
propast mezi obma pozbývá hloubky i šíky. Mimo

to chrání nás práv zevrubné poznání vliv asijských ped nedorozumním
a peceováním jejich: neposkytnuly plemeni indoevropskému nic, coby
jemu samotnému bývalo naprosto cizím, naprosto nedostupným. Díky jsme

Hamosemitm povinováni arci za to, že umlecký rozvoj našeho plemene

znané urychlili. A takový zdá se býti též zetel, jehož potebí jest pi
ešeni oné rozsáhlejší a vícetvarné záhady, tykající se pvodu a postupu

kultury bronzové. Neklamouli všechny znaky, bude se u národ stední

a severní Evropy stopovati jakási primitivní bronzová kultura, jež

pedcházela vlivy jižní a východní i tam, kde vážní hlasové dosud

nechtli uznávati nic jiného, než umní nadobro z daleké ciziny pi-
nesené cestou obchodní. Pokud bude zkoumání tomu napomáhati též

pozorování ornamentiky jiných obor, jež nepopirateln domácí pvod
inil cizím vlivm mén pístupné a tudíž i vzhledem ku starodávn
obvyklým formám mnohem konservativnejší, to nelze prozatím s uri-

tostí pedpovídati, akoli mnohý pokus smrem tím již uinn. Že pi
takovém porovnávání bude ozdobám hrníským pidlena úloha vážná,

samo sebou se rozumí. Konené i srovnávací jazykozpyt u vci té

nepronesl ješt poslední své slovo.
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Jan Kocín z Kocinetu a jeho doba.

Vypravuje

prof. Bed. Vil. Spiess.

(Dokoneni.)

III.

Nadje, s kterými Kocín do milé vlasti se vracel, nesplovaly
se tou mrou aneb aspo tak rychle, jak si pál. Jinak by si zajisté

nebyl Vilémovi z Rožmberka stžoval na rozliné pekážky, s kterými

bylo se mu doma potkávati. Zvlášt pak naíká na mnohé ze spolu-

mšan svých, že „neoštýdají se roztrušovati o nm povst, jako by
z ciziny krom leceehos cizího, nepotebného ba neprospšného, nic

nebyl dom pinesl: tak že prý ve vlasti své spíše hostem a cizincem

nežli obanem a rodákem jest Jsout i nejedni, kteíž soudí to býti

jednáním lovka nerozumného anobrž nestydatého, ucházíli se o úad,
nemaje k nmu takka ni zkušenosti ni schopnosti, a nabízíli služby

své spolumšanm, prvé než byl od nich vyzván. Proti domnnkám
takovým vydal náš uenec z tiskárny Jiího Nigrina ]

) 1. 1578 latinský

spis Prolusio scholastica pollticae exercítationis nadepsaný, v nmž
vykládá se povaha opatrnosti (prudentiae) a vyvrací mínní tehdy obecné,

že by mužové uení, kteíž v cizin meškali, nebyli spsobilí ku pijetí

na se úad obecních. Pipsav práci tuto pánu Vilémovi z Rožmberka,
omlouvá se Kocín, pro teprve po sedmi letech opt se k nmu obrací.

„Dokud jsem u cizinc žil, zdržovala mne od psaní báze (pudor),

abych tebe na míst králov a naší vlasti postaveného zbytenými
a jalovými listy nemeškal." Nyní však utíká se k nmu, vda, že toliko

n nho lze se mu nadíti rady i pomoci. „Vždy já ne tak svou jako
spíše vc všem ueným spolenou v tomto školském výklad svém
zastávám: aniž tak žalobcm odpovídám, jako leccos o povaze opatrnosti

na jcvo vynášeje, pozornost obrátiti chci k tomu, mnoholi prospchu
i cti aneb necti a škody státu vzchází jednak cestováním jednak ue-
ností svobodnou a nestrojenou."

Tato obrana neminula se s žádoucím úspchem, nebo Kocín usadiv

se v Menším Mst Pražském, zaujal tu brzo úad pedního písae
rudního. Byloli písaství za tehdejších dob všude v mstech úadem
dležitým i estným-): byli ovšem písai hlavních mst Pražských
osobami ješt dležitjšími; ale tím vzácnjší byl pední písa i kanclé,
jsa pedstaveným ostatních. Bylali pak spravedlivá vc, aby „k práci

písaské toliko lide dobí a na cti zachovalí pipouštni bývali a ne

') Nigrinus, vlastn erný též ernoch, byl vedle Daického, Melantricha
a Veleslavíny nejinnjší svou dobou knihtiska eský. Sr. Jirekovn
líukovf I. str. 146.

'-) „ponvadž písai mstští velikých vcí a spravedlivostí lidských dotýkati
86 mli a jim se v pijímání svdomí všeho viti mlo", praví P. K
Koklín v Právech mstských od r. 1579. B. 51.
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jiní" *): tož zajisté pední písaové krom tch vlastností ješt jinými

vynikati musili; klasické vzdlanosti, enické výmluvnosti a vhlasu

právnického ovšem se jim nesmlo nedostávati. Sousedé Malostranští,

postavíce Kocína v elo úadu veledležitého, dokázali skutkem tím

nejlépe, že si ho pes všecka podezívání vysoce vážili. Chtje se jim

za to odsloužiti a ukázati, se jest, vydal r. 1581 opt u Jiího Nigrina

latinskou rozpravu obsahu právnického pod titulem : Joannis I3orfi)ii

Andegavensis Nova distributio juvis universi ah ipso autore in gratiam

juris iegumqne studiosorum dialogo explicata a Joanne Cocino.

Znalost domácích práv dokázal spolu pehledem djin práv
eshých, který ku knize oné pipojiv, uinil ji tudíž také pro literaturu

("eskou zjevem pozoruhodným. Ostatkem pipomenouti dlužno, že Bodio

byl toho asu znamenitý právník a advokát Paížský, jenž svým dílem :

„Six livres de la République" první položil základ politické vdy
v literatue francouzské. -) Možná, že se s ním náš Kocín osobn ve

Francii byl seznámil; jisto však, že vydáním dotené rozpravy jeho

nemálo se zavdil právníkm eským, nehled ani k tomu, že ji

pipsal radám a písedícím apelaního soudu království eského. 3
)

Umelte Kocín vždy vtší píze sob získati, i nebude snad ne-

zajímavo, vytemeli muže, které „páteli a bratry sob zvlášt milými"

nazývá. Ze sousedstva pipomíná zejména Pavla Winklera, jinak

Koutského z Hutenavy 4
), který jsa konšelem a primasem Menšího

Msta Pražského, od r. 1570— 1596 zhusta pichází ve veejných
jednáních, také v komisích snmovních, kdež býval obhájcem zájm
bratrských. Z právník náleželi v kruh pátel Kocínových pan Jan

Banno z Fenixíéldu , obojích práv doktor, pan Krištof Kremar
z Senkenperku

,
pan Jií Fu/ca z Olivétu a pan Erazim Qmntus

z Dromsdorfu, JMC. sekretái zízené komory v království eském:" 5
)

vesms to mužové svého asu na slovo vzatí. O Bannovi aspo víme,

že náležel k básníkm latinským, kteíž se kolem slavného Ilodjov-

ského družili. °) Jiímu Fukovi zase pipsal Veleslavín své Vypsání
msta Jerusalema od r. 1592, kteréž kjeho pobudce byl spracoval. ")

Slavnjším tch byl Vácslav Kališt z Otírsfcldii, syn souseda Kralo-

bradeckébo Matiáše Brešlera. Jakožto prokurátor pi soudech zemských
B vyšších na hrad Pražském zjednal si povst výteného právníka a

byl r. 1581 pijat do stavu rytíského. Držel veliký dum nákladnický

v ulici Dlažební na Novém Mst Pražském. s
) Jemu dstojn po bok

se staví vladyka Vít Flavín z Rottenfeldu a na Pokraticích, rnistosudí

') Tamže. B. 54.

') francouzsky vyšlo v Paíži 1576, latinsky l">7s. Srov. B&udriH&rt, Bodrá
et smi tmps i

Paris 1853).
') Zízení apelanílm soudu \ Praze 1. 1548 bylo jedním z prostedk,

kterým/. Ferdinand 1. zlomiti usiloval veškerou politickou moc stavu

mstského.
'I „Providentii dei", lisí dedikaeni ze dne 28. íjna 1591.
) „Historie církevní ECassiodora", list dedikani '/.c dne 22. ervence 1593.
'•) Slovník nauný 1. str. 475.

i Rozumová St. bibl. díl II. str. 223.
') „Pro\ identia dei" 1. c. — Ostatn srovnej o nm Slovník nauný IV

str. 497.
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dvorský v království eském, dle Veleslavína muž „zvláštní náchylnosti

k své milé vlasti." *) V dome jeho seznámil se Jan Kocín s Majdálenou
g Outerého, mladší sestrou paní Evy Flavínové, z jejížto vle se mu
pak za manželku dostala. 2

)

Satkem tím vešel Kocín v píbuzenství se starožitným šlechtickým

rodem Kamejk, tak zvaných podlé pevného hradu Kamejka, jehož

malebné zíceniny podnes na skále ediové v pvabné krajin polabské

se vypínají. Hrad ten vystavl Jindich z Kamejka a podal jej v léno

králi Janovi dne 10. ledna 1319. Potomci Jindichovi nabyli v pro-

dlení 14. vku nedalekého statku Pokratic, odkudž se pak Kamejkové
z Pokratic psali.

3
) Nejznámjší z nich jest Dalibor, jenž se dle zboží

svého psal také z Kozojed (1498). Jest to týž Dalibor, po nmž vž
Daliborka jméno obdržela, v níž prý jej „nouze nauila housti" 4

)

Uprosted 1G. století pipomínají se v Pokraticích dv tvrze, jedna

eená Henikovská, druhá tak zvaná Hurtovská.

Tvrz Henikovskou a díl zboží Pokratického drželi Kamejkové

až na Zikmunda Henicha Kamejka z Pokratic (1550), po nmž
se dostala dcei jeho Ev. Druhou tvrz koupil od Oldicha Dubanského
z Duban Martin Mikuláš, mštnín Dínský (1571), jehožto syn

Matušek Mikulášovic pojal dotenou Evu Kamejkovu za manželku.

Po brzké smrti jeho koupila Eva (1575) tvrz Hurtovskou a provdala

se znova za svrchu eeného Vita Flavína z Rottenfeldu. Z toho,

že Veleslavín mladší její sestru nazývá „pani Majdálenu zOuterého",

lze snad souditi, že i tato prvé než se stala manželkou Jana Kocína, byla

již jednou (a snad jen krátko) provdána za jakéhosi pána z Outerého.

Majdálena napotom „majíc s týmž panem Janem jistou námluvu k stavu

sv. manželství, velmi toho žádostivá byla, aby mla jisté pravidlo,

vedle nhož by se v tom novém stavu íditi mohla." K žádosti její

sepsal tedy Kocín Abecedu pobožné manželky a rozšafné hospodyn, 5
)

kteréžto knížky sob pak mladá paní „netoliko mnoho vážila a ráda

v ní ítala ale také o to se snažila, aby ji v povolání a hospodáství
svém za pravidlo mla, od nhož by se daleko neodchylovala. Jakož

pak šlechetného, poestného a chvalitebného i pobožného chování jejího

jak ku pánu bohu tak k manželu svému, eládce, pátelm i ke všechnm
jiným lidem, mnozí dobí lidé obojího pohlaví svdectví vydati mohou
i vydávají." Tak píše o ní M. Daniel Adam paní Ev Flavínové „kmote
sob v lásce kesanské píznivé" i vypravuje : „Tu knížku Abecedy
hospodyské jednoho asu ped morem (1582) ješt za živobytí paní

Majdaleny sestry vaší, pišed za píinou navštívení ku panu Janu

') „Providentia dei" 1. c. a „Historia církevní Eusebia", pedml. Veleslaví-

nova ze dne 1. ledna 1594.
'-) „Abeceda pobožné manželky", list dedikaní ze dne 1. ledna 1585.
s
) Nosili v erbu svém štít s koném k levé stran vzhru vzpiatým.

4

)
Slovník nauný, i. Dalibor.

5
)

„to jest: Výklad dvamecítma veršv o ctnostech dobré a šlechetné
ženy, poádkem Jiter abecedy hebrejské v poslední kapitole písloví
moudrého krále Salamouna od Ducha svatého položených tchto po-
sledních zlých a rozpustilých asuov všechnm, jak ženám tak mužuom
v stavu manželském pracujícím velmi užitený a prospšný." Tak zní

pln titul její.
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Kocínovi, švagru vašemu a kmotru i bratru svému milému, když jsem

náhodou mezi jinými knihami pkn vypsanou a svázanou nalezl, po-

diviv se tituli jejímu, žádal jsem, aby mi ji ku petení zapjila,

podvoliv se i tomu, že bych ji vytisknouti dáti chtl. Což ona velmi

ráda uinila a za to mne prosila. Ale když ji pán bh z tohoto svta

pojíti ráil, nestalo se toho" Níže posléze dokládá: „Co se autora

jejího p. J. Kocína dotyce, ten akoliv skrze neasnou smrt zbaven

jest milé manželky své, sestry vaší *) : však proto upímným švagrem

vaším i pána vašeho zstává a zstávati chce až do své smrti, ne-

chtje tomu, aby smrt manželky jeho milé konec spíznní našemu

uinila."

List tento ') pouuje nás inem velezajímavým netoliko o rodin-

ných pomrech Kocínových, ale také o srdeném pátelství, kteréž jej

i rodinu Flavínovic poutalo k Veleslavínovi tehdy už proslavenému.

Tento již r. 1569 brzo po dosažení mistrské hodnosti poal na vysokém

uení Pražském profesorovati, zaujav po Lupáovi stolici djepisu. Potom
vzdav se toho úadu, stal se 27. prosince 1576 chotm Anny, dcery

Jiíka Melantricha svrchu zpomenutého a tím také spoleníkem jeho

v živnosti knhtiskaské. Po smrti tchánov (1580) spravoval Vele-

slavín slavnou tu tiskárnu sám. Pechodem svým z profesora na ty-

pografa i, jak žertem íkával, z kon na osla, octl se práv na pd,
na kteréž mu bylo souzeno zjednati si nehynoucích zásluh o literaturu

i vzdlanost eského národa. Pro množství, velkolepost, skvostnost

a dkladnost literárních dl, která od nho samého aneb pod jeho

dohlídkou a opravou na svtlo vyšla, nazván jest vbec architypographus

Pragensis ; dmyslem však svým, ryzostí a plynností jazyka vtiskl pee,
ducha svého celé literatue eské tehdejšího vku, tak že tento podlé

nho nazván jest vkem Veleslavínským. innost jeho byla tak mnoho-
stranná, neustálá a jako bez oddechu, že — jak se kdosi vtipn vy-

jádil — Veleslavín ani asu neml, aby byl mohl podnikati práce

zevrubné pvodní, obmezuje se více na peklady dl jinojazyných,

tehdy za výborné vesms uznaných, všude hotov jsa piložiti rukou

svých, aby se práce od jiných zapoaly, provádly i dokonaly, sbíraje

kde jen mohl nové podnty i pedmty k dílm a výrobkm tiskárny

své, nabádaje a podpaluje duchy jaré, práce jejich prohlížeje a opravuje. 3
)

Jeho vlivu a psobení zajisté lze piísti, že i náš Kocín od la-

tinského spisování k eskému se obrátiv, potom v horlivém snaženi

literárním a vlasteneckém až do samé smrti své neustál. Nemelte

Veleslavín vrnjšího a stálejšího spolupracovníka a pítele nad Ko-
cína, s nímž také u vcech víry byl smýšlení stejného: bratrského. 4

)

Spolená jich innost rozliným spsobem se jevila, nejpatrnji tím,

') ,8 niž se toliko pes jeden rok a msíc v svornosti a lásce manželské
bez ouhony a svárúv snášel :i živ byl", dí Veleslavín.

') Psaný na den nového léta roku 1585.
3

)
Bohuslav Balbín (Bohemia docta II. pag. 52) pípadné o nm praví:

„Quidquid docruni et eruditum Kudolfo II. imperante in Bohemia lucem
adspexit, Veleslavínm vel authorein, vel interpretem vel adjiitorein vel

ad extrémm typographum habuit."
4

)
Jirekova Rukov II. str. 313.
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že — pokud víme, — vše, cokoli Kocín po roce 1580 psal, tisknouti

dával v tiskárn Veleslavínov, zejména též Abecedu pobožné manželky.

„Maje sob od dobrého pítele svého odeslanou knížku (Jana Ircnea)

O cti a nevine pohlaví ženského vidlo se — prý Veleslavínovi —
že by k ní Abeceda dosti píhodn pipojena býti mohla, zvlášt když

i autor její pan Jan Kocín nebyl proti tomu, aby tudy dobrá pam
manželky jeho milé obnovena byla." Knížka tato vyšla 1. 1585 a pi-
psána jest paní Ev Flavínové z Pokratic „jakožto jí vlastn a d-
din náležející." „Pán bh ra dáti, aby tato práce jeho i má,

kterouž jsme jak pi spisování tak pi vydání této Abecedy vedli,

mnohým zvlášt pak našim hospodyním a manželkám hojný užitek

z milosti boží pinesla." 1
) S tímto zbožným páním koní Veleslavín

pedmluvo k této knize, v nejedná píin zajímavé. Nemohouce se

ovšem do dalšího rozboru pouštti, podotýkáme toliko, že kulturní hi-

storik v ní najde nejedím zprávu, jež tehdejší as trefn charakterisuje.

Zejména v ní proskakují dosti zhusta stesky na nemravy a zloády.

Tak praví Kocín (na str. 35): „Za našich as není potebí žen mnoho
napomínati a jim, aby okrášlené chodily, nauení dávati. Nebo mnohé
toho samy se vší snažností vyhledávají, jedna pes druhou se strojí

a šlechtí, co jedna uhlídá na druhé, musí to míti, by tebas muž vi-

nici ml zastaviti ; anobrž mnohá, nemželi co chce od muže svého do-

síci, pemýšlí aby toho od cizího dosáhla Již mnohé mstky v odvu
a okrase stav rytíský a panský daleko pevyšují, a mnohé dosti cha-

trné emeslnice, vidouce to, také bez aksamit, damašk, karmasín,
sobolu a tm podobných drahých vcí choditi nechtjí." Níže pak
(na str. 87) teme : „Ale tebali se na ženy pro zbytenost a pílišnou

nádhernost v šatstvu a odvu mnoho domlouvati, zdaliž se tak mnoho
pi mužích nenachází, ponvadž se to oit spatuje, že jsme všichni

v té píin ze svých mezí velmi daleko vykroili. Jist asv tchto
našich mnohem divnjší jest na most Pražském pravý ech než jelen

se zlatými rohy. jakž o tchto letech pedkové naši pedpovídali.

Mnozí jsme se zajisté zvlašili, na vtším díle zšpanielili a poturili.

Pán bh všemohoucí uchovej, abychom pod jhem a bemenem cizích

národv úpti nemusili, jichžto kroj a odv více k ohav své nežli

k ozdob sob jsme zvolili a na se vzali." — Divné svtlo na spole-

enský mrav tehdejší vrhá také Kocínova poznámka o ženách (na str. 101)

:

„Tchto asov mnohé jsou takové, kdy by mezi mužemi špinavých

a oplzlých šprým neb pípovídek neužívaly, tedy se domnívají, že by

za veselé, zdvoilé, pívtivé a za šprýmovné paní držány býti ne-

mohly, vymlouvajíce se tím, že slova z žádné poctivé ženy nepoctivé

neuiní." Zajímavé jest i ono místo (na str. 26). kdež Kocín vytýká,

eho by dobrý a poctivý muž aneb mládenec u volení ženy šetiti

ml. „Mnohé (v té píin) vci potebné od mnohých se vyítají. Ale

podle mého zdání tmito tymi všechny mohou býti obsaženy: pedn
aby šetil, jakých jest mravv na mysli? druhé, jaké má povahy vedle

tla? tetí, jaké má pátely? a naposledy, jaké má vno? A tchto

Haniký, zakladatel Ddictví Svatojanského, vydal Kocínovu Abecedu
roku 1823.
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let lidé pedn a nejvíce tohoto hledají, by tebas zjevnou nevstku,

chromou, polámanou babku, shnilou a prožluklou sob pojíti mli."

Náš mravokárce nalezl v Majdalen z Outerého cho ve všech

tyech píinách výbornou, i nemáme píiny, abychom nevili Vele-

slavínovi koucímu, že pítel jeho „po smrti její až dosavad (v den

nového léta 1585) opravdov po ní touží a v nynjší sirob své upím
sob toho na pánu bohu žádá, aby ho té podobnou a tak dobrou

manželkou obdaiti ráil; zvlášt když mu se rána srdce jeho te ne-

dávno nevelmi šastným jednáním nového manželství s jednou osobou,

od mnohých vysoce schválenou, ale nehrub stálou obnovila." Pán

bh velou žádost jeho skuten brzo vyslyšel, o emž Kocín sám pá-

nm Kralohradeckým takto vypravuje: „Do msta vašeho, páni Hra-

detí, v kterém jsem prvé nikdy nebyl, pán bh mne ped lety osmi

(tedy 1585) pedivn dovedl a v mysl mou vnukl, abych mezi vámi

a nejinde pomocnice sob podobné a píjemné hledal: jakož jsem pak

z daru milosti jeho pojednou ji nalezl a té a také ne bohatých

a slavných *), však pobožných, poctivých a kesanských rodi dcery

dostal, jakžkoli nkteí sokové tžce na to hledli a v tom pedsevzetí

pekážku mi uiniti usilovali." 2
) Sliná tato Hradeanka obdaila Ko-

cína 1. 1586 dceruškou, jíž na ktu dáno jméno Majdalena. O sedm
let pozdji narodilo se též Veleslavínovi dve a nazváno jest podlé

dcerušky Kocínovy také Majdalenou: nový to zajisté doklad nžného
pátelství obou tch vlasteneckých rodin. Majdalenka Veleslavínova

zemela však již dne 17. srpna 1599, osm nedl ped smrtí otcovou,

jako by tímto andlem brzké pijití slavného otce jejího za hrobem
mlo býti ohlášeno 3

). Divnou náhodou zemel Veleslavín dne 18. íjna

1599 touže nemocí, o jejíchž píinách a vlastnostech nkolik pojed-

nání na svtlo vydal 4
), totiž ranou morovou.

Mor tehdy národy, zejména i echy hust trápil. O roce 1582
pak zvlášt kronikái naši pipomínají, že ,.byl toho asu po vší eské
zemi veliký a náramný mor 5

). Bylo prý všude „povtí nakažené

a jedovaté krom nkterých hornatin a pomezních statk království

ho, jako Krumlova, kdež pán Rosenberský s nejvyšším p. ko-

morníkem a sudím s manželkami svými ped nakažením tím schrániti

se ráili" 6
). „as ten nebezpený," vypravuje Kocín, „asto píinu

dal mnohým dobrým pátelm, aby na mne dotázku inili: co bych

smejšlel o pedsevzetí tch lidí, kteíž následujíce písloví latin-

Bkého : ito, longe, tarde 7
) nejvíce se ucházením aneb promnním po-

vtí a místa ped nakažením morovým opatují? Akoliv vždycky
uznával jsem býti sebe nedostateného k té vci a posavad uznávám . . .:

Mluví tu vzhlednu ku svým vlastním rodim.
i „Historia cirk. Kassiodora." dedikace purkmistra, rad. starším obecním

i obci Hradce Králové nad Labem, psaná v první stedu postní 1593.
3
) Rozum, Sté. blbl. dil TI. str. XXIX.

Srovnej Jungmannovu Lit. . IV. 887. 898, 899. 901.
•') Vácslav Bežan. Život Vil. a Rosenberka str. 252. Také Vácslav Kn-

žoveský iní o témže moru zmínku ve svých Pamtech (vydaných
mnou v Otavami 1864 II).

ezán 1. c.

„to jest brzo vyjdi, daleko uje a pozd se navra."

13
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však nicmén abych od týchž pátel svých za nevlídného, zarputilého

a žádnému se v niem nepropjujícího držán nebyl, vedle možnosti

vyhledával jsem tch cest, skrze nž bych i pátel vli naplnil i upo-

slechna jich z njakého všeteného pedsevzetí nic nenáležitého ne-

uinil. V kterémžto rozjímání mém pišla mi na pam knížka jedna

ped lety tmi (1578) v jazyku latinském vydaná, v nížto se o naped
položené otázce tak pkn a pobožn disputuje aneb dvodn na jednu

i druhou stranu promlouvá, že v té vci knížky podobné ješt nevid]

jsem žádné. A protož z nkterých dležitých píin vidlo mi se býti

za nejlepší a nejbezpenjší tch šlépjí následovati a v ten smysl

o tom morovém nakažení a ucházení ped ním nco krátce jazykem

naším sepsati, však ne tím úmyslem, aby ten spis vbec k vytisknutí

pijíti ml. O kterémžto pedsevzetí mém když dobí pátelé a známí

zvdli a pi navštívení pátelském nco toho oit spatili, radili mi

k tomu tak dlouho, až mne i na to namluvili, abych týž spis pro po-

tšení a nauení kesanské vbec vydati dopustil."

Vytištn jest pod názvem : Rozmlouvání o moru 1
) v Starém

Mst Pražském u M. Daniela Adama „léta posledního vku 1582;"

jest tudíž prvým spisem Kocínovým, jenž z tiskárny Veleslavínovy na

svtlo vydán. V pedmluv, z níž jsme zprávy ony vyali 2
), pokládá

Kocín mor za „jistého legáta a posla hnvu božího," ale to prý ídcí

jen znáti chtí, „nebo všickni sob povolujem a pochlebujem, pedpoví-

dání budoucích hrozných tžkostí a soužení v smích a žert obracíme

;

zázraky a divy v povtí i na obloze nebeské, též astá zatmní slunce

a msíce samému bhu pirozenému pipisujeme; a vidouce dobe, že

jak my života našeho nepolepšujeme, tak se božích pokut neumenšuje,

však s jakousi nesmyslnou bezpeností na milosrdenství boží spoléháme."

Hledíli ze slov tch zbožná mysl a ponkud i povrivost autorova,

svdí zase okolnost, že tento spisek svj „pánm purkmistru a rad
i vší obci Menšího Msta Pražského" pipsal, o vdnosti jeho. „Ne-

mohl jsem toho slušn pominouti — praví — abych vás, jakožto

pánv pátel a ochráncv svých milých, této práce akoli dosti chatrné

a nedostatené úastných uiniti neml a tím aspo spsobem za

mnohá dobrodiní, mn od tohoto asu, jakž jsem vám v známost vešel

a písaství Msta tohoto Menšího Pražského k sob pijal, vždycky

ochotn inná, njakého znamení vdné mysli prokázati."

Platnji ovšem odmnil se Kocín svým spolumšanm pozdji
tím, že s pítelem Veleslavínem horliv o to se zasadil, aby obecní

správa mst eských vbec a Pražských zvlášt k náprav pivedena
byla. Velezajímavo jest Veleslavínovo v té píin propovdní: „Jest

tém každému vbec vdomé, jak za našich asv nejednou na to

bylo nastupováno, kudy by njaký lepší regiment v stav mstský krá-

lovství eského a zvlášt do mst Pražských uveden býti mohl. Za
kteroužto píinou i nkterá naízení se o tom inila: ale ta netoliko

žádné platnosti nepinášela, nýbrž místo nového ádu mnoho neádv
povstávalo. Odkudž se zrodilo písloví, že msta Pražská samým ne-

') „v kterémž se tyto dv otázky vysvtlují: jestli mor neduh nakažující?
atakélia pokud lovk pobožný ped nakažením morníni ujíti mže?a

) Psánu jest v den rozeslání od pána Krista svatých apoštolv 1682.
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ádem stojí, a jakž v nich ád býti pone, že ihned zahynouti musejí."

Chtje pak nespsoby tyto specifikovati, praví Veleslavín: „Jací jsme,

samá pýcha a nádhernost v rozliném odvu a skvostnost i zbytená
rozkoš v jídle a pití svdomí proti nám dává. Nebo neníli to vc
mstm záhubná, že za samé to erné sklo, jemuž vbec šmelc íkají,

z mst Pražských na dobré stíbrné i zlaté minci tak veliká summa
penz do Benátek vychází, na kterouž by se nkterý tisíc vojákv
proti nepíteli Turku vychovati mohlo. Mlím o jiných vcech z hed-

báví, stíbra a zlata setkaných, o pitích sladkých rozliných, kteráž

k nám z dalekých zemí picházejí, a my je na záhubu svou za drahé

peníze kupujeme. Neb tak se nám zdá, že bychom svobodní mšané
nebyli, kdy bychom s jinými tch vcí neužívali, sami sebe nechudili

a cizích národv nebohatili. Odkud pak to jde? Z píkladv zlých,

kteíž hned s poátku petrženi nebyli, ale taková jim svoboda pu-

štna, že již netoliko zastaralý obyej, nýbrž i právo za výmluvu mají.

A tak není (prý) divu, že v mstech eských tak zastaralí nespsobové
nemohou se pojednou napraviti. Nebo správa obce není tak chatrné

a lehké umní, kteréhož by nkdo tebas ze hry dosíci mohl: ale jest

umní mezi jinými všemi nejtžší. Co kdyby nkteí v stavu mstském
bedliv uvažovali, ne tak by se žádostiv na ouady nutkali, v n
uprošovali a pímluvy za sebe asem dosti draze vykupovali. Ale co

jest to, že žádný v jakkoli nízkém a chatrném emesle za mistra se

nevydává, le od jiných toho emesla mistrv za hodného usouzen

bude a mistrovský kus ukáže: v správ msta, jak se nejmenší hlas

pustí o promn ouadv, ihned ti, ješto netoliko manželky, dítek

a eládky v dom, ale ani sebe spraviti neumjí, nejvíce o ouad stojí,

po nm dychtí a sebe k tomu za nejhodnjší soudí? Takoví jakž na

radní polštá dosednou, pojednou se ve všech spsobích, v mravích,

v chodu, v mluvení, v pohlední promní, a jak nad sebou, tak nad

dobrými pátely zapomínají. Jak živi ped tím na ouad nebyli, málo

o tom slýchali, nic neítali, avšak jako by nad n nebylo žádného vý-

mluvnjšího ani rozumnjšího, pojednou mistrovství své, zvlášt pi
kvaších a v piternách prokazují." „Že pak všickni vesms správy

mstské a ouadv žádají, ten blud — dle Veleslavína — odtud po-

chází, že ne všickni onoho s nebe seslaného napomenutí „Nosce te

ipsum" poslouchají. Ale jako Faeton chtje slunce na voze po nebi

voziti, a nemoha bujných koní na uzd zdržeti, spadl dol s nebe

a bídn zahynul: tak se pihází mnohým mladým nerozumným a ouad
Žádostivým panm radním, kteíž neumjíce samých sebe spraviti, ne-

bezpen se o správu jiných pokoušejí a nejednou na sebe i na msto
záhubu uvozují. Ale skro není (prý) divu, že v té vci tak velice

bloudíme, ponvadž žádného zrcadla, v nmž bychom se vzhlédli,

a v nm co jsme a po em stojíme, spatili, pedloženého nemáme."
„My Cechové'4 — dokládá náš mistr se žalem — „nevím pro jsme

tak budto nešastní neb ncdbánliví, že v jazyku našem eském tém
žádných historií a kronik, žádných uených spisv o správách obcí

a jiných bzích svta tohoto, z ei latinské aneb ecké jako jiní ná-

rodov peložených nemáme. Nesehází jist tím, že by e jazyka

slovanského lak neprostranná a nevolná byla, aby se jí užitené bi-

13"
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storie i jiné vci vysloviti a vypraviti nemohly: ale že se ídcí na to

vydávají, kteíž by jazyk eský rozhojovali, rozšiovali a tudy pe-
kládáním z cizích jazykv knh užitených, potebných a platných

vlasti své prospívali a sloužili." ') A pece jest a má býti po rozumu
jeho „jednoho každého dobrého muže a užiteného mštnína povinnost,

aby podlé možnosti pro vzdlání nejmilejší vlasti své vždy njakou
práci podnikl." Chtje tudíž i Veleslavín „všem vbec echm" na ten

as platn posloužiti, „knihu Politiae historicae netoliko v eský jazyk

náš peložil a na mnohých místech pknými píklady z historií roz-

hojnil : ale také s znamenitým nákladem vytiskl a vydal (1. 1584 2)."

Peložilt „tuto knihu o správcích a povinnostech jejich, nkdy
od vysoce umním osvíceného muže Jiího Lauterbeka, rady markrabat
Brandeburských, pod titulem Begentenbuch v jazyku nmeckém vydanou
a z mnohých hodnovrných historií sebranou, v jazyk eský jakž nej-

vlastnji býti mohlo, však — dokládá vdn — ne bez pomoci jiných
uených mužv a dobrých pátel svých, aby se (prý) nezdál všeho

sob osobovati, v emž jiní také díl práce a chvály mají." 3
)

Kteíž mužové to byli, jenž mu v díle tom záslužném pomáhali,

nevytýká jmenovit, avšak šifra „J. K. zK. u
, s kterouž se v Politii

historické u dvou delších statí potkáváme, nematným jesti dokladem,

že také „Jan Kocín z Xocinetu" k mužm tm a to v pední ad
náležel. Látky, které obakrát ku spracování si obral, patrn ukazují,

že jako pítel jeho Veleslavín i on dobrou ml známost poteb netoliko

stavu mstského ale i celého národa eského. Podávat jednou „radu,
Mcraliby tažení a válka proti úhlavnímu, ddinému a krve ke-
sanské nejžíznivjšímu nepíteli Turku pro obhájení náboženství,

hrdel i statkv pedsevzata býti mla
;

4
) po druhé zase „praccepta

gerendae reipublicae i velmi užitená a potebná nauení všechnm
správcm a radním pánm mst a obcí." 5

) Tato praecepta „Plutar-
chus, ne prostý žák, ale znamenitý politicus a slavného císae Trajana
výborný uitel a mistr, anobrž všech správcv svtských umlý soudce,

k žádosti a prosb njakého Menemacha pítele svého sepsal." 6
) Žehy

slavný tento spisovatel ecký skuten byl uitelem Trajanovým býval,

jakž Kocín tvrdí, není pravda, a zakládá se nepochybn na vypravování
Suidasov, že Trajanus Plutarchovi dstojnost konsulární udliv, úadm
ilyrským pikázal, aby se rozkazy jeho ídily. Ostatkem o nm víme,

že byl také archontem v rodišti svém Chaironei a že zemel v letech

120—131 po Kr. etné jeho spisy rozdlují se na dv tídy: 1. ži-

votopisy znamenitých muž eckých a ímských {Bioi nasáli rý.oi) a 2.

na tak zvaná Moralia (i)d-i*& neb úvyr^á/ifiaza fu/.rá), kteráž ponejprv

l
) Pedmluva

2
;
Uinil tak
svých." Hk. .

lovic a na Butovicích, nejvyšší colmistr král. eského. Srov. Politii

hist. pag. 282.

*) Pedmluva k první knize Pol. hist.

') Politia historica pagg. 283—326.
r

[) Tamže pagg. 493—51G.
') Tamže str. 515. Menemachus byl bohatý a vzácný, ale ješt mladý
mšan v Sardech, hlavním to mst Lydie.
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Aldus v Benátkách (150!)), potom Stephanus v Paíži (1572) vydal. 1

)

V Moraliích jeví se býti Plutarch autorem praktickým a popularisujícím,

ale druhdy i rozvláným, jelikož si velice libuje v obrazích poetických

a u vkládání prpovídek z filosof a básník. Nedostatek ten zna-

menaje vynechával náš Kocín ve svrchu zpomenuté rozprav „Praecepta

gerendae reipublicae," kterou z Moralií k peložení si obral, vše, co se

mu koli k vci náležeti nezdálo, tak že spisek ten volným spíše vzd-
láním, nežli vrným pekladem nazvati mžeme. 2

)

Již samo jméno tak znamenitého politika, jakým Plutarch byl,

„mohlo by — vedle zdání Kocínova — za dostatenou píinu býti,

aby se tomuto jeho navedení jedenkaždý správce msta i dobrý mštnín
vynauil a je, pokudž nejvýše možné, skuten vykonával." „Ale obávám
se (praví na str. 516), že s tžkém u všech správcv místo své míti

bude. Nebo nkteí to jako pespolní a v mstech eských neobyejné
potupíce za nic položí, kterýchžto dobe mžeme nechati víti v své

jíše, a neehtíli s námi režného a bílého chleba jísti, mohou takoví

pro nás žaludv a bukvic po lesích s svinmi požívati, jakož se píše

o nejprvnjších obyvatelích této zem, že jsou ty vci za pokrm mli.

Jest se pravd emu podiviti, že my echové za hanbu, za leh-

kost a za vc škodlivou sob pokládáme, kdybychom nkteré staré

zvyklosti, kteréž platnosti žádné nenesou a s tmito asy srovnati se

nemohou, vezmouce nauení od nkterých slavných obcí, v nichž správa

mstská dobe a chvalitebn naízena jest, promnili a regiment mstský
velmi pokažený a zašlý drobet napravili." Vypravuje pak, že ímané
vzali práva svá od ekv, a Normberané nauení od Benátan. „A
byla jim ta vc ne k hanb ale ku poctivosti, ne k škod, ale k užitku

a veliké pomoci. Umní zajisté politické jako i jiná nerodí se s lidmi,

ale však více nežli které jiné dlouhého skušení a bedlivého ve všech

vcech vyšetení potebuje
;
ponvadž na snažné práci, na ustaviném

psobení a inní, a ne na samém toliko poznání záleží. A protož

v tak krátkém terminu života lidského dobrý mstský správce nemoha
sám všeho vyzvdti a skusiti, musí od jiných skušenjších nauení
bráti a z historií chvalitebných a hodných píkladv následovati. Nebo
historia jest jako jasné zrcadlo, do kteréhož kdož se bedliv vzhlédne,

pozná, po emby ml postoupiti a co opovrci. Bez kteréžto pomoci
(povím pravdu, nech pak to vykládá kdo chce jak chce, žádný msta
a obce chvalitebn a dobe spravovati nemže." — „Pán bh ra to

dáti, aby tato práce, jakýmž jest úmyslem pedsevzata, týmž od lidí

pijata byla, a k mnohému dobrému i užitenému netoliko mst eských
ale i všeho národu našeho platn sloužila. Kterýmž se pak nic nelíbí,

ani což sami dlají, ti pede mnou dobrý pokoj míti mají : avšak nech
Se o to snaží, aby také podlé hivny sob od boha svené vlasti své

prospli a nco lepšího na svtlo vynesli."

') Sr, Volkmann: Plutarch's Leben nud Schriften. Do nminy peložil

Moralia mezi jinými J. F. 8, Kaltwasser pod tit. : P—s moralisch-phi-

losophische Werke. Wicn u. Prag bei Fr. Haas 17ÍI7.

) Chceli se kdo o tom pesvdit, nech srovná vrný peklad Kaltwassrv
(1. c. VI. pagg. 178—286) se vzdláním Kocinovým.
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Druhou svrchu dotenou prací Kocínovou, kterouž Politia historka

v sob (na str. 288—32G) zavírá, snažil se horlivý náš Vlastimil obrá-

titi pozornost krajan svých na veliké nebezpeí, jež tehdy všem ke-
sanm a tudíž i jim od sveepých Turk hrozilo. iní tak se zápalem

uchvacujícím a spsobem, z nhož patrná znaná výmluvnost Kocínova.

Než popejmež sluchu jemu samému: „Slyšíme a vidíme, co se s našimi

milými pátely a sousedy Uhry dje. Nemá-liž nad ím srdce kesanské
lkáti a plakati, že tolik národv slavných, s námi vírou kesanskou
a jinak spíznných, s velikou hanbou naší i všeho jména kesanského
tomu nejlítjšímu tyrannu práv v hovadskou služebnost podrobeno

jest? Avšak o jejich vysvobození žádný nepeuje, žádný rady nedrží;

ješto nás k tomu netoliko bratrská a kesanská láska vede, ale zhola

nutká a tlaí naše vlastní poteba a též zlé nebezpeenství, kteréž již

nad hlavami našimi visí. Nebo ten ohe turecké ukrutnosti den ode

dne se rozmáhá, a nenabytými škodami blízkých sousedv ten nepítel

k nám se pibližuje, jehož nenasycená žádost panování a nenávist

jména kesanského žádným nejbohatším královstvím, žádnou jakkoli

krvavou porážkou a bitvou uhašena a spokojena býti nemže. — Akoli
pak všeliká služebnost lidem urozeným a svobodným od pirození jest

odporná a tžší nad smrt: však ta otrocká a chlapská poddanost,

kteráž kesanm od Turka nastává, mezi všemi, kteréž kdy nejukrut-

njší tyrannové vymysliti mohli, jest nejhroznjší a nejohavnjší. Turci

zajisté nemají na tom dosti, že vezmou krajinu aneb zemi a k svému

panství ji pipojí: ale zmordujíce nejprve všecky muže urozené, vzne-

šené, vtipné, udatné, rozumem a bohatstvím obdaené, a pro ty dary

na úadech obecných postavené, zajmúce mládež nejvýbornjší, a tu do

cizích dalekých neznámých zemí zavedouce, všecky nejlepší ozdoby

poberouce, všecka poestná umní i užitená emesla ven vyženouce a

vypleníce, v pustiny a žalostivé zíceniny, až na n tžko hledti, ty

zem i msta pivozují . . . Máme v jistot na naíkati, na plakati

:

ale vedle toho také o to bedliv pemejšleti, o to se starati, na to

všecku možnost, vtip, rozum i statek vynakládati, aby se nám též ne-

pihodilo, a my v to místo nepišli, pod nímž v bídách a tžkostech

žádného nižšího býti nemže." 1

)

Pomyšlení na tehdejší stav branné moci eské naplovalo Kocína

vi takovému nebezpeí jednak zármutkem jednak velým páním, aby

se napravilo, eho v té píin nezbytnou bylo potebou. Své o tom
myšlenky pronáší slovy dtklivými, druhdy satirickými. Tak vzpomínaje

(na str. 285) bývalých vojákv u starých ímanv, dokládá: „Kdy by

nyní z mrtvých vstali a na nynjší naše landsknechty, šaneknechty aneb

radji šandknechty též i jízdné rejthary, brunšwejgary a šnorchary s jich

nekesanským a nelidským životem, zohaveným odvem a spotvoilým

obliejem pohledli: spíše by je za loupežníky než za vojáky, a za

njaká neznámá divoká zvíata, než za lidi uznali a odsoudili."

Jinde zase praví : „Bývají mezi námi nejednou platná a užitená

o raustrucích a veejné hotovosti pro ochranu vlasti ped Turkem
snmovní snesení a naízení. Ale jak se prosím drží? jak se zachová-

J

) Pol. hist. pag. 286.
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?ají? O vyšších stavíeh nevím co povdíti. Než o mstském to jsem

slyšel i nkteré mustruky sám vidl, že na zbroje a brán i osoby

mnohých voják mustrovaných hanba a t.žko bylo hledti A protož

není potebí mnohými slovy vypisovati našich mustrukv. Ale dí nkdo

:

ím pak to schází ? Zdali není v mstech dosti mládeže, kteráž by se

k vcem váleným hodila? Jest v mstech lidu istého dosti, a mohl

by se z nho nemalý poet vojákv vybrati. Ale jest v tom veliká

nespráva a nezvyklost. Nebo k tomu již pišlo, že by se mnoho m-
šanv našlo, kteíž ani tesáku v dom nemají, a mnozí tak jsou sta-

tení, že by ped bleskem dobytého mee omdleli: jiní ani runice

v ruku vzíti nesmjí, nýbrž ped ní jako ped smrtí v honech utíkají.

Pakli jest který mštnín možnjší a má nco ped rukama od vá-

lených nástroj v, tomu zdá se býti hanba a lehkost, kdyby sám osobn
v zbroji na mustruk pišel a vedle sebe i eládku svou vypravil, než

ledakohos vyšle, aby se toliko poet vyplnil : domnívaje se, že ti mu-

strukové veejné hotovosti tak z obyeje a ze hry, a ne pro nastá-

vající potebu a nebezpeenství držáni býti mají, a že Turci proti nám
míi a ttinami bojovati budou. Radji my se pod praporem Bacchusa

a rejovné Venuše nežli Marsa bojovati uíme a v šenkovních domích

žejdlíky aneb hrubými sklenicemi tak proti sob stílíme a válíme,

že nkteí hned tu na míst co umrlí zstávají, jiné vedou, jiné na

stolicích odnášejí, mnozí tak zmámeni z toho boje vycházejí, že jim ani

hlava ani nohy neslouží. Ti jsou naši každodenní akaždononí mustru-
kové a strojení veejné proti nepíteli hotovosti. Když se pak k tomu

paní Venuše piiní a svj mustruk také s svými dráby drží, tut se jich

veliký poet znamenaných a postelených na placu postaví, tak že

ídký s celou kozí vidin bývá. Pakli se kteí pozhojili, však pi nej-

menším v té bitv trhajíc a táhajíc se s Francouzy, vlasv z hlavy

i z brady nechati musiii. Ale pedkové naši o takových mustrucích
neslýchali : nýbrž skrze jinaejší veejnost a cviení v vcech válených
nám této svobody , tohoto dstojenství a poctivého jména u všech

národ okolních i dosti vzdálených pozstavili. Protož my chcemeli

prokázati, že jsme jejich praví synové a poádní námstkové, chcemeli

ped mocí nepátelskou hrdly i statky bezpeni býti, a nechcemeli

Turkm v tu hroznou služebnost pijíti : promme nespsoby a ne-

mravy své, šlépje slavných pedk následujme, a pravých mustrukv
válených bez prodlévání užívati hledme." *)

Aby pak „jedenkaždý snáze poznal, mohloli by se umní vá-

lené a káze vojenská k pedešlému spsobu pivésti", proto prý

Kocín „radu a spis slavného Augeria Gislenia z Busbéku z latinské

ei na esko k žádosti dobrých pátel" peložil. Peklad tento vy-

pluje v Politii historické plných 25 foliových stran (288— 313. 2
)

Augerius tu velmi horliv na nedbanlivost kesanv zvlášt zemí tchto
naíká : že na pomoci a obrany, jimiž by ped úhlavním nepítelem

') Polit. hist pagg. 286—287.
-j Originál nadepsán jest „Consilium de re militari contra TurcaS insti-

tnenda." Znamenitý tento uenec a státník Augerius Gislain Busbeque
(Busbec) narodil se 1522 ve Flandrech a zemel 28. íjna 151)2. Srovnej

o nm Slovník nauný i. 1004
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Turkem bezpeni býti mohli, nic nedbají ani nemyslí. A pi tom nauení

aneb radu dává, jak by lid válený proti nmu hotoven, vyuován,

v spsobu váleném a kázni vojenské cvien býti ml.
Posléze aby se nezdálo, „jakoby tato rada od njakého uence

a žáka, kterýž by o vcech Tureckých co mistr v škole aneb co knz
v kostele, nauiv se jim z kronik a historií, mluviti aneb proti Turku

ústy toliko a ne prsty bojovati uml, pvod a zaátek mla: 1

) podává

Kocín (na str. 314—318) nco zpráv o Busbekovi. Z nich se doví-

dáme, že tento „dobrý muž a šlechetný rytí od slavné pamti císae

Ferdinanda, krále eského a Uherského, vyslán byl v legací Solima-

novi, tureckému císai, o pimí 1. P. 1553 msíce listopadu, a to

objednav toliko do pl léta, navrátil se zase msíce záí 1. 1554, ale

však hned msíce listopadu po druhé k nmu jeti musil." „Kteroužto

cestu svou i mnoho jiného o správ Turecké vojenské i domácí oprav-

dov latinským jazykem velmi poádn po svém tom prvním z Turek

navrácení vypsal." 2
) „Jakkoli pak Augerius tu svou cestu krátkým

spisem jmenuje: však nemohl všecken do této pedmluvy položen býti,"

praví Kocín, ale kdož latin ísti umí a rozumí, tomu každému radí,

aby jej s pilností etl. Nebo „i to krátké a pospšné poznamenání

jeho cesty dobrého a vlast svou milujícího lovka mnohým vcem
nauiti, ze sna nedbánlivosti a lhostejnosti probuditi, k njaké lítosti

nad zahynutím milých bratí svých nakloniti, a pro vlastní nastávající

nebezpeenství k hrdinské zmužilosti a ctnosti ponuknouti mže."
Z tchto slov patrno, že Kocín vše, co od str. 314— 321 vy-

pravuje, nepeložil, alebrž na základ cestopisu Busbekova zcela samo-

statn vzdlal. Samostatným spracováním jest také vypravování o Amu-
ratovi a jiných vcech tureckých, v nmž Petra Bizara historii Perskou

nedávno vydanou a jiné kroniky následoval.

„Tyto vci z nkterých historikv vyaté za tou píinou (prý)

pipomenul, aby v pobožném tenái a milovníku eské vlasti své žádost

a chtí k astému a bedlivému ítání tetí knihy Historie politické

(o boji, o správ válené a rozliném bhu vojenském) zbudil." „Ne-

pochybuji (dí), že což jest tuto dobrým úmyslem v jazyku eském pro

obecný prospch sepsáno, mile a vdn pijmeš. Nebo ponvadž ne-

mnoho spisv eských o vcech válených máme, ne jinak se nadji,

než že peta tuto knihu, nauíš se mnohým vcem, o nichž jsi prvé

neslýchal a zprosta o nichž se tob nikdá ani ve snách, jakž íkají,

nezdálo. A snad potom, když toho poteba káže, jinak vypravenjší

na mustruku se postavíš. Za tím se nkdo ve vcech válených zbh-
lejší vyskytne a píinou této knihy ponukne, aby nco gruntovnjšího

pro dobré obecné a vzdlání poctivého jména eského na svtlo vydal

a svým krajanm v ta místa, kdež staí echové bývali, cestu ukázal." 3
)

Tak snažil se Kocín ochablé echy nadchnouti bývalým duchem
bojovným a to v dob, kdy mír tém šestnáctiletý rozkládal se nad
zuboženými krajinami království uherského. Pedvídal dmyslný náš

') Pol. hist. pag. 325.
2
)
Originál nadepsán „Itineraria Constantinopolitanum et Amasianum" aneb
také : „Legationes Turcicae".

3
) Pol. hist. pagg. 325—326.
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krajan, že mír šrtkami stráží pohraniných asto perývaný, nemže
míti dlouhého trvání, a nemýlil se. Nebo šarvátky ty sbíhaly se od

r. ] 591 vždy hustji a konívaly nejednou bitkami krvavými, až pak

z nich r. 1592 nová krutá válka se vzala a po luzích chorvatských

a uherských se rozzuila, Z bojišt docházely do ech brzy radostné

brzy žalostné zprávy i vydávány potom tiskem ovšem porznu a ne-

souvisle od rozliných knktiska Pražských, zejména od Jana Šumaná,
Daniela Sedlanského a Buriana Valdy. l

) Mnohé takové „noviny",

jež za pedchdce pozdjších politických asopis pokládati lze, uchránily

se tím, že je jednotliví spisovatelé vetkávali do svých knh. Tak i-

níval na p. Marek Bydžovský ve svých historických spisech o Maxi-

milianovi II. a Rudolfovi II, tak inil také Václav Knžoveský ve

svých Pamtech. ") V soukromých tchto zápiskách zraí se obecné

tehda v echách zdšení ped elementární tém silou tureckou. Vy-

pravuje prostý ten oban Slánský, že ,.rok 1594 byl velmi obtížný a

ze všech stran svta nebezpený, neb pán buoh všemohúcí ráil jest

proti nám Turka, metlu svou, zbuditi tak, že jest, jakž pedešlého

roku v chorvatské zemi zapoal a ji na vtším díle vyhubil, nebohé

lidi kesanské nelítostiv pomordoval. zajal a v službu petžkou sob
podmanil : opty se do uherské zem, mst a pevností kesanských
obrátil, je oblehl, nkterých dobyl a s nebohými kesany tyransky

nakládal a pokudž na nm jest, nás všecky zkaziti, v nic obrátiti

a ze všech našich zemí pry vyhnati vždy více a více usiluje ; což

jist žádnému jinému než sami sob a híchm našim pioísti ne-

mžeme."
Zajímavé pak jsou též nkteré mandáty, jichž se Knžoveský

v pamtech svých dotýká. Tak prý skrze mandáty své otevené a po

krajích spšn vyslané ouedníci a soudcové zemští a místodržící JMC.
jsou o tom písn poruili, aby všickni vbec stavové ku pokálí sva-

tému se obrátili, her, tanc, posvícení a jiných všelijakých rozpusti-

lostí aby zanechali ; ale pánu bohu svému každého dne, když se jistou

hodinu velký zvon zvoniti bude, kde koho takové zvonní zastihne, aby
kleknouce se modlili, do chrámu pán se scházeli, letanie a jiné po-

božné zpívání aby ku pánu bohu z srdce skroušeného s modlitbami

odsýlali."

Ale bylo se obávati, že by pouhým modlením a zpíváním sveepí
nepátelé ze zem se nevybili ; a proto „hned brzy po týchž mandátech
opty jiný mandát od samé osoby JMC. v rychlosti do krajv pišel, v nmž
písn i pod jistými pohržkami všem všudy pikazovati ráí , aby

všickni niímž sob le božské moci pekážeti nedadouce, ten pátek

po -v. Bartolomji u msta Znojma nadjíti se dali 3
), a tuž mustrováni

jsouce, kde jim dále od osob k tomu zízených ukázáno bude, proti

nepíteli aby táhli. Což, znajíce toho všickni stavové pilnou a vysoce

') O novinách Šumanovvch srovnej Jungmannovu Hist. lit. IV. 313. 316.

319—325. o Valdových IV. 31o. 317. a Sedlanského IV. 314. 318.
2
) Spisovatel této rozpravy vydal je v Otavami lši!l sv. I. str. 107 sil.

3
)
„Stav panský a rytíský s komi podlé šacunku pedešlých, a z pod-
daných s desátým lovkem, stav pak mstský z mést s osmým lo-
vkem a s poddanými svými s desátým."
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dležitou potebu l>ýti, tak jsou poslušn uinili a lid svuoj k témuž

mustrunku, jakž se k tomu nejspšnji pihotoviti mohli, jsou vypravili."

Zpráva neueného vrstevníka o pehlídce Znojemské jest zají-

mavým doplkem toho, co uený náš krajan o mustrucích povdl,
má však ješt vtší dležitost pro nás tím, že vzdlavatelé Kroniky
nové o národu tureckém na dva díly rozdlené, Kocín a Veleslavín

spolené této práce své prvou ást pipsali pedním vdcm, druhou

pak „komisam a mustrherm lidu jízdného a pšího z království

eského a markrabství Moravského do Uher vypraveného," a u Znojma
soustedného. *)

Pedními vdci vojska toho byli Petr Voli z Rožmberka na

eském Krumlov a Bechyni, a Fridrich Zcroína na Židlochovicích,

onen poslední vlada a správce slavného domu Rožmberského 2
), tento

JMC. rada a hejtman markrabství Moravského, jeden z nejrozšafnjších

státník a nejstatenjších váleník tehdejších. Bylt muž tak inný,

že nebylo asu toho jednání, poselství neb pedsevzetí dležitého,

v nmž by neml úastenství. Zemel 31. kvtna 1598. 3
) Téhož léta

zemel také rytí Jan Malovec z 31alovic na Kamenici a Chejnov,
JMC. rada, jenž sám tvrtý u Znojma za komisae a mustrhera od-

býval.
4
) Ostatní ti, jimž spolu Kronika turecká pipsána jest, byli

Jan nejstarší z Waldšteina na Scdicích, nejvyšší komorník krá-

lovství eského, pak Hertvík Zeidlic z Senfeldu, pán vysoce vzdlaný
a bohatý 5

), posléze rytí Krištof Vratislav z Mitrovic naLochovicíeh,

JMC. ráda. 6
?

Pes veliký náklad, s kterýmž nkteí stavové lid válený vy-

zbrojili, byla dle Knžoveského „znamenitá tato výprava všechna da-

remná ; nebo potomn asu podzimního zase ten všechen lid nespsobiv
nic se navrátil nechav tam znamenité i nesíslné sumy penz." 7

) Nezdar
ten si snadno vystvtlíme, srovnámeli svrchu položenou charakteristiku

vojainy tehdejší s mandáty pánv místodržících, o nichž Knžoveský
také zmínku uinil. Jeden pišel téhož léta 1594 v stedu den sv.

Matouše, a druhý v pondlí po sv. Matouši. V onom prý místodržící

písn napomínati ráí, „aby kteí ješt až posavad nejeli z stavu pan-

ského a rytíského, ihned se k Znojmu vypravili a dále, kdež jim po-

rueno bude, aby táhli a tak jakž na dobré rytíské lidi náleží, aby
se chovali." V druhém mandáte pak oznamovali, „že nkteí pi mu-
strunku od stavv vyslaní žádných penz nemají a tak nemajíce na
živi býti, že dále táhnouti nechtí, protož že o tom páni místodržící po-

ruiti ráí, aby jeden každý z stavv takový lid penzi opatiti a ihned

bez meškání svým aby plat na tyi msíce odeslal, tak aby majíce

plat a opatení asné tím snažnji a silnji nepíteli Turku odolati

') Dedikace prvního dílu ze dne 27. srpna, a druhého dílu ze dne 29. srp. 1594.
2
)
Slovník nauný sv. VIL str. 764.

3
)
Tamže X. str. 484.

') Tamže V. pag. 72.
r
') Zemel r. 1(503. Srv. Slovník nau. X. str. 308.
6
)
Zemel jako purkrab Karlšteinský r. 1612. Tamže IX. str. 1285.

7

) „Co pak mimo to jednu každou verbež výprava, vozy, kon, runice a
jiné vci k tomu náležité stály, to jeden každý rozumný lovk mže
dobe k srdci svému pipustiti," dokládá Vácslav Knžoveský.
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mohli." — Skrze tuto mnohých váhavost protahoval se „mustruk - '

do nkolika nedl a zatím ..hýla pevnost Ráb, port a brána všeho

kesanstva Turku nepíteli postoupena." Stalo se to prý zrádou Fer-

dinanda hrabte z Hardeku a njakého Vlacha Perlina, ..kterýž taky

potom s týmž svým tovaryšem jest pi mst Vídni odpraven, jakž

noviny tištné o tom sieji zprávu iní."

Ale prvé ješt než Ráb vzat byl a výprava Znojemská se rozešla,

vydali pátelé naši Kocín a Veleslavín svrchu zpomenutou Kroniku

Tureckou v tom úmyslu, „aby národ náš eský, kterýž s Turkem za

píinou obhajování království Uherského již více nežli ode sta let.

ale nejvíce tchto asv initi má a pohíchu i dále míti bude, aby tedy

echové, co jest Turek a jaký jest nepítel, proti nmuž bojovati

mají. vdli a toho, kudy se rozmohl a kterými prostedky tak vysoko

zrostl, povdomí byli." Pravda prý sic, že „mnozí již mnoho psali o ná-

rodu tureckém a o jeho tak dlouho trvajícím panování; však i ti mnozí

v svých spisích ne velmi mnoho pravdy nám pozstavili. Xebo nejsouce

dokonale povdomí jejich vcí, a jazyku jejich nerozumjíce, tak to

poznamenávali, jakž co od jiných slýchali." Co se pak Turk samých

tkne, ti — dle svdectví A. Naugeria — píšíce historii národu svého,

byli prý lhái, „protože nemírným pochlebováním radji hojn zlata

bez pravdy dostati hledli, nežli by bez zlata prosté a upímné pravdy

zízených šlépjí následovali." „Pro kteroužto píinu veliký sultán

Solíman tohoto jména druhý, kterýž sob literní umní liboval, takových

pochlebných knh a kronik nesoudil hodných, aby je ítati ml ; ale pamti
aneb letopisy od zaátku panování rodu Osmanského ml sepsané od

tch muž, kteíž pravdu milovali a beze všeho pochlebenství upímn
poznamenali a vypsali. V tch on ustavin ítával, a tch svým

radám nkdy propjoval."

„Toho spsobu pamtí tureckých, jakéž sob Soliman liboval,

jest tato kronika o sultáních z rodu Osmanského jazykem tureckým

sebraná. Xebo akoli Turci vedle povahy toho národu sultány své

jako njaké zemské bohy ctí a poklonu jim iní: však pece v kronice

této více pravdy nežli osob jejich ušetovali, a jakož mnohých skutkv
jejich zlých a ncehvalitebných nezamleli, tak kdež se co nepravého

a neslušného od nich stalo, o tom soud svj svobodný a zdání upímn,
bez pochlebného okolkování vynesli a oznámili."

..Xeškodí pak i to znáti, kterak jest kronika tato na jevo a

v ruce kesanm vyšla. Ped lety 44 (tedy r. 1549) pan Jeroným
BecJc z Leipoldstorfu, císae Ferdinanda dvorská rada atd. vzal pedse
jízdu a pou do Palestiny a do Jerusalema a spativ horu Oreb
v Arábii, projev také i Egypta z Alexandrie pes moe do Asie se

peplavil; odtud po zemi do Konstantinopole se dostal. Tam u porty

seznámiv se s dratromanem, to jest tlumaem orátora Henricha II.,

krále franského, kroniky této od nho dostal, však když mu to prvé

dohe dukáty uplatil." 1

)

') Rukopis nadepsán jest latinsky: Res gestor f«mili«t- Ottomanac a Eeges
Arsacidarum. Beck zemel v Ebreichsdoríe' v DoL Rakousich 1596 a

vzácnou knihovnu jeho koupil cis. Matiáš I. SI. nau. I. p. 561.
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„Maje takový poklad pan Jeroným Beck v své moci, jakž se

dom z pouti a z cesty své navrátil, hned jej králi Ferdinandovi da-

roval, aby J. M., ponvadž mnoho initi má s Turky, knihu tu pro své

vlastní i obecné dobré, dragomanovi svému do ei latinské aneb n-
mecké peložiti dáti ráil. Což se i v skutku stalo, nebo král Ferdinand

neprodlévaje poruil ji do nminy vyložiti tlumai svému tureckému

Janu Gaudierovi, jinak Spiegel eenému."
„Potom 1. P. 1586 Jan Levenklav z Amelbeurnu, rytí vest-

fálský, navrátiv se z Konstantinopole do Vídn 1
), dostal té kroniky

výpisu nmeckého od pana Jeronýma Beka, a pi tom i originálu

tureckým jazykem psaného doptal se v bibliotéce, kterouž J. M. C.

v Vídni míti ráí, a maje na pomoc njakého Stefana Uhra, v ei tu-

recké, arabské a perské velmi zbhlého, peložení to Špieglovo s tu-

reckým textem srovnal, opravil a skorrigoval. " „To vykonav netoliko

tu kroniku od samých Turkv až do 1. P. 1550 sepsanou, ale i do-

plnní její až do 1. P. 1590 s pipomenutím mnohých hodných pamtí
a vcí, kteréž se v tch 39 letech zbhly, v jazyku latinském a potom
i v nmeckém na svtlo vydal." 2

) „Ostatku pak, což se v následujících

letech po 1589tém zbhlo, to vedle pípovdi své nám uinné, k této

kronice doložiti nemohl, zachvácen jsa smrtí roku tohoto 1594 v oble-

žení Ostehoma v Uhích, kamž se byl vedle Karla z Žerotína, pána

svého, vypravil."

K této kronice turecké piinili eští pekladatelé její na zad

dv jízdy Augeria Busbéka do Konstantinopole a odtud do Amasie,

tyže jízdy, jež „dávno ped desíti lety v knize Politiae historicae na

esko peloženy a publikovány byly." Nápodobn pidali Discursus
aneb správu o nynjším zpsobu vcí Tureckých i napomenutí,

pro a jakby se kesané k válce proti Turkm hotoviti mli," spisek

to taktéž od Jana Lewenklaua pochodící. 3
)

Jakož peklady tmito echm „svtský antikrist a nepítel

kesanstva" živými barvami se maloval, a kterak by mu odpírati

mohli, ukazoval: tak v jiných zase vypsáni jsou „duchovní nepátelé

církve, pokrytci a kacíi, a boje vrných uitelv proti nim." Máme
tu na mysli ob veliké historie církevní : Kassiodorovu a Eusebiovu,

kteréž náš spolurodák Písecký mistrným spsobem na esko vyložil.

O obou podána už ped nkolika lety jinde zpráva zevrubná4), neteba
nám tudíž i zde šíiti se o nich. Toliko jest mi doložiti, že ob díla

prese všelikou opatrnost, s kterou Kocín v nich si vedl, neušla osudu

') Lowenklau, lat. Levnclavius Jan, humanista a djepisec nmecký, nar.

1533 ve Vestfálech, zemel 1593 ve Vídni. Žil dlouhý as v Livonsku
a vstoupil pak do služby císaské. S Žerotínem procestoval rozliné
zem evropské a 1552 šel s císaským vyslancem Lichtensteinem do
Caihradu; nauil se turecky a procestoval Turecko, naež ve Vídni

se usadil. Jeho peklady z etiny jsou správné a v dobré latin. Sr.

Slovník nauný IV. str. 1366.
2
)
Pod titulem: Annales sultanorum Otliomanidarum.

3
)
Lewenklau pedeslal jej svým osmnácti knihám Historiae Musulmanae,
vydané druhého roku po jeho Pandectes Turcici, tedy 1. 1592.

4
)
V rozprav mé: „Jan Kocín z Kocinetu co historik církevní" v asopise
. Musea 1872 str. 60—73.



Jan Kocín z Kocinetu a jeho doba. 205

bezetných knih eských : octla se také v Koniášov Klíi *), i
jinými slovy zlopovstný tento knihokaz vyslídil i v nich místa kací-

stvím páchnoucí! Jasný nám to doklad, že Koniáš vhlasného jich

autora nepoítal ke stran, z níž sám a podobní jemu zhoubcové li-

teratury eské vyšli.

Však pes to zjednal sob Kocín spisy tmito i všemi ostatními

zásluhu o národ náš nevšední, a by z kostí jeho v Malostranském

chrám sv. Mikuláše po 26. beznu 1. 1610 uložených, ni prášku ne-

zbývalo více: jméno jeho nevyhyne z myslí vdného potomstva. Do-

jemným toho zajisté dkazem byla skvlá slavnost, kterou královské

msto Písek loni jemu na poest vystrojilo.

Pokroky v léení nemocí vnitních.

Od

dr. K. Chodounského.

Asi 400 let ped Kristem vyprostilo se lékaení z chrám hel-

lenských a poalo se samostatn vyvíjeti co vda písná zásluhou

mistr Hippokrata, Zenona, Empedoklea, Thalesa, Pythagora. Od té

doby minulo již 2000 let — a pece ješt dnes nezvítzila vda úpln
nad tmi bludy, jimž lidstvo ped zrozením jejím podléhalo. Mysti-

cismus jest píliš svdný a objevuje se v tak rozliných podobách, že

i náš vzdlanec pralehounce do tenat jeho padne, že snad vn bude
platit písloví : mundus vult decipi. Dnes se lehkovrnosti starých ek
usmívá, teli na p. o slavném chrámu Epidaura v Peloponnesu, kde
trpící lid pedevším mysteriosním osvtlením a kejkly knžskými
s ochoenými hady dkladn byl zpracován a pak slovm kamenného
boha v pravém duševním rozplynutí naslouchal, jenž z výkladu sn
léení stanovil. Stedovk vil pi nemocech v moc arodj, astro-

log a samého ábla. Církev sice bojovala proti tomu všemu, však
sama byla uchvácena vírou, že lidé s mocí nadpirozenou i s áblem
-pojeni býti mohou. I vzplálo na tisíce hranic s tisíci nevinných obtí;
jesté r. 1620 musil sám nesmrtelný Kepler hájit svou matku obvi-

nnou z arodjství, — a hájil ji ujišováním, že sám ví v arodje

!

Ba za as Voltaira a Bayleho slavná rada Rouenská volala po hra-

nici pro arodje. Sklonek 18. století nám pedvádí pokraování
v jiném spsobu : nastává magnetism zvíecí se slavnými švindlery

Gassnerem, Mesmerem, Cagliostrem; když Mesmer byv z Vídn vy-

povzen se ubytoval na skvostném námstí Vendomském v Paíži, nc-

lo prostranství povozm lidí vznešených, prahnoucích touhou, aby
byli oklamáni. Vedlo by mne píliš daleko, kdy bych se chtl v za-

') „Klí kacíské bludy k rozezini otvírající a k vykoenni zamykající"
v Hradci Králov 1729 a 171!) vydán.
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jímavé podrobnosti tyto zabrati; pomíjím toho a poznamenávám jen,

že mysticismus ješt dnes kvete a že mu propadají i „silní" duchové,

skeptikové tebas a materialisté; jakmile tížeji onemocní, ty tam jsou

zásady, a vídáme, jak se kol jejich postelí plouží somnambuly, nadpi-

rozeným vnuknutím léící, magnetiséi neviditelnou látku z tla do

tla pelévající, a homoeopati, léící dávkami, jichž malost nelze lid-

ským smyslm pochopiti. Jen nejnebezpenjší z tch druh mysti-

eismu, homoeopathii, chci našemu tenástvu nkolika rty osvtliti,

tebas bych od hlavního pedmtu svého odboil; douám, že mnohému
tenái prospju. Otec homoeopathie Ilalmemann sestavil nové uení na

zásadách, na nichž ješt dnes spoívá a z nichž nkteré uvádím: Nemoci

prý jsou immatcrielní zmny našeho bytí. Njaká síla, která nikde

jinde neexistuje, vládne prý nemocem; Halmemann šiji pedstavuje

jako osobnost s lidskou skoro vlí, nepodléhající zákonm pírodním.

Ovšem jest nezvratn dokázáno, že pvodcem každé nemoci jest ma-

terie, která se mže vážiti, vidti, hmatati, a tíží této jisté pravdy

ítí se hlavní pilí homoeopathie, na nmž celé uení spoívá. Dále

uí Halmemann, že hojivá síla pírodní niím není, že vnitní pod-

statu nemocí nelze lékam poznati, tak že to jsou jen píznaky ne-

moci, jež léiti mžeme. Zhoubnost uení takového jest sama sebou

zejmá; i jest to zcela logické, když velmistr homoeopathie Arthur Lntse

(Hahnemanns Todtenfeier str. 45) se tak velice zapomíná, že praví:

„Vdy pírodní pramalounko anebo pranic nespomáhají pi léení ne-

mocí — a chceli léka dosti anatomie se piuiti, at se chodí dívat

na ezníka, když vepe zabíjí." Jak lákavé to uení pro velké obe-

censtvo ! Dostane k tmto vdomostem domácí lékárnu a lze mu bez

bázn pouštti se do všeho léení.

Pomíjím jiné zásady, mén makavé, pomíjím uení o lécích, jimž

pipisuje „skoro duševní sílu," i zákon podobnosti (Aehnlichkeitsgesetz),

kteréžto a jiné nesmysly jsou mužm vdy pravým humoristickým

tením, a zastavím se ješt u dávek lék. Halmemann dával k. p.

30. potenci léku; smysly pecházejí pi malounkosti té. Potá Z. ase
vypoítává nám tuto dávku

;
jest to decilionový díl granu. Svtlo

probíhá za sekundu 42.000 zemp. mil. Kdy by slunce, jehož svtlo ze

vzdálenosti 21 milion mil k nám za 8Y3 minuty dorazí, bylo jeden

decilion mil vzdálené, potebovalo by slunení svtlo k nám asu
754,995,047,232,490,154,864,584,088,328,380,565,823,488,197,017

let, nkolik dní atd. Dle toho pedstavme si dávku lék, která jest

veliká jeden decilionový díl granu

!

K tomu adí se vyšetování lék ; Hahnemann pozoroval úinky
ty sám na sob a pipisuje ku p. lycopodiu 862 píznak, mezi nimiž

ku p. 164tý píznak je svrbení nosu (5. den) a 862tý po šesti ne-

dlích od vzetí léku — dlouhá chvíle ! Uhlí má píznak 930, síra

1040 atd. Jako mesmerismus náleží také homoeopathie v obor mysti-

cismu, a vda se nemže sní sblížiti; totéž platí o novém uení Rade-

macherov.
Podívejme se, jak proti tmto lidstva nedstojným mlhovinám

vypadají vymoženosti pravé vdy. Jest mým páním nejvelejším, aby

tyto ádky pisply k tomu, aby padly hradby pedsudk a otevely
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se brány léení, jež by lidstvu uspoilo hory bd a moe slzí. Každý

praktik ví, jak se všecko brání proti nemu, co neodpovídá starým

tradicím. Proberu jen vci, jež jsou na prospch vtšího obecenstva,

a jen potud, pokud se pro neodborný list hodí.

Pedevším dotknu nové diety pi ncmocech spojených s ho-

rekou, jako jsou tyfus, prudké vyrážky (spála a p.). Ješt dnes

mnozí lékaové staré školy, jakmile najdou zrychlený tep a zvýšenou

teplotu tla, ordinují dietu co nejpísnjší — nic než istou polévku

a vodu k pití. Chossat a jiní badatelé dokázali v pokusech se zví-

aty, že úplným odejmutím potravy krev ve svých hlavních souástkách

schdné, tlo zhubne, a ztratili se jedna ptina váhy tlesné, následuje

neodvratn smrt. Odejmeli se nápoj po 5—8 dní, usmrtí to též, pí
emž pedchází slabost svalstva, horeka se zmenšenou teplotou t-
lesní, blouznní, nesnesiteln zapáchající dech a p. Podobné píznaky
jako pi smrti hladem nacházíme v nemocech, kde potrava ani quanti-

tativn ani qualitativn nedostauje, aby nahradila ztráty; jediný rozdíl

je ten, že se píznaky vyvinují mén rychle a za píznaky nemoci

se vykládají; nemocný tu podléhá smrti z hladu a ne smrti z nemoci.

První léka, jemuž zásluha o poznání to náleží, byl Gravcs a po nm
StoJces; a rychle se nauka jejich šíila po svt. Není nemoci hore-
naté, kde by dovolena byla dieta absolutní, jak se díve nemocným
nakazovala. Každý nemocný se musí pomrn a dobe vyživovati,

a naízení vzhledem k tomu jest ponecháno rozvaze lékaov. Zásadou

jest, že zlo nepomrným snad množstvím potravy zpsobené nikdy ne-

vyváží zlo nedostateného vyživování. V nemocech, kde duševní život

nemocného jest ochromen, kde se sám po potrav shánti nemže
aniž o chuti úsudek má, jest povinností lékae tolik potravy dáti, kolik

ústrojí zažívací snese, a takové potravy, aby ztráty rzných organických

souástí nahrazeny byly. Mže nemocný vyhladovti, kdy by se mu
tebas i bez míry dávala jen polévka, aneb jen beefsteak. Totéž platí

o pokrmech málo živných, jako jsou: gelatina, bílkovina, gummi, škrob,

jak nezvratn dokázali pokusy svými Ilammond a jiní. Pokrmy musejí

býti co možná rozmanité, a nic nepokazí nemocnému tolik chu, jako

pokrm týž poád a poád dávaný. U vtší míe živiti se musejí dti
a starci. —

U jednotlivých nemocí pak musí výživa býti velmi vydatná, zá-

visí na tom život nemocného; pejdeme ihned k jedné z nich : keántu
plic jenž se nyní zcela opaným spsobem léí nežli díve. V dob
všeobecného pouštní žilou vystoupil Dietl se spisem svým proti pou-
štní pi zántu plic a zjednav pádným svým dvodm prchodu, zjednal

i ponkud nápravu. Po nm zlepšil léení Traube, jenž ve velkých

dávkách náprstníku podával, mírné horeku. V posledním ase pak
vystoupil geniální Jiirgensen (1874), ukázal na pravé píiny smrti

pi zántu a udal prostedky, jimiž se píiny tyto nií. Dovodil, žo

pneumonikové nezmírají následkem zmny plicní, ku které se hlavní

zetel obracel, ale v první ad nedostateností srdení; srdce tu má
práci zvtšenou, musí pekonati pekážky v malém obhu krevném

;

a Jiirgensen uvádi ješt pt jiných pádných dvod, vesms poukazu-
jících na vtší práci srdení a na pímé scslabování jeho Mimo to
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jest léení obráceno proti horece; v té píin Júrgensen chininu ve-

likých dávkách a pimené studené lázn ordinuje. Hlavní vcí jest

mu dieta. Nkolikrát za den podává masa a kde to nemožné, alespo
2 vejce se silnou polévkou 2— 3 krát za den; k tomu pije nemocný

nejmén pl lahve hordeauxského vína. V pípadech, kde hrozí obrna srdce,

stává se ovšem léení ješt intensivnjším. Dle statistiky podléhá

touto methodou léených o plnou polovici, totiž 10 °/o wewé než díve.

Nemén zajímavé jest, jaký pokrok uinilo léení tyfusu. Stáli

jsme prvé u postele nemocných skoro bezbranní, obmezujíce se v pravém

toho slova smyslu na pozorování; dnes již jednáme s plnou jistotou

neopírajíce léení jen o theorie nýbrž o fakta. Asi uprosted minu-

lého století se poal tyfus co tyfus rozeznávati ; dle tehdejší Broiv-

novsJcé theorie ádn byl mezi horeky asthenické a dle toho se léil

prostedky dráždivými a posilujícími, kteréžto léení v mnohém ohledu

pešlo až na dny naše. Když se odkryly vedy v stev, prohlášen proces

za lokální, a slavný Broussais i jeho stoupenci vytkli zásadu: saignées

coup sur coup. Omyl tento zvrátila Vídenská škola, za jejíhož ped-
chdce lze považovati Gavareta a Andrala; i povstala theorie, jejíž

následek byl, že se užívalo siln projímadel a dávidel; léení to brzy

dáno na zasloužený odpoinek, naež pišla methoda expektativní,

která až do nedávná platila. Dle této zmírá 10—45 °/ nemocných.

Marchison, Jiirgensen, Liebermeistcr, Gerhard a j. souhlasí vesms
v tom, že ku léení tyfusu vystaí, když se tlesní teplota udrží

mezi 38— 39°C. Výše tlesné teploty jest vc nesmírné dležitosti,

jelikož jsou jen jisté hranice, až do kterých mže život pi jisté výšce

potrvati, a sice dle Uhla= 41,2° C, dle Thomasa= 41,5° C, dle

Fiedlera zz= 41,7° C. Jsou jen velmi vzácné pípady, kde nemocný

výšku teploty 42° C. pi tyfusu vydržel. Ponechali se horeka sama
sob, hrozí smrt 1. již v prvních dnech nemoci výškou teploty,

2. parenchymatosní degenerací ústroj a následkem toho synkopou, col-

lapsem, obrnou srdce a mozku, 3. následkem konsumpce (ubytím sil),

4. mrtí konetin, aj. — Jest otázka, mámeli prostedk proti horece,

jež všecko to s sebou pináší a nemocnému hrobem hrozí? Mžeme
s úplnou jistotou íci, že máme. V první ad sluší jmenovati badatele

Sranda, Júrgensena, Liebermeistra, a dále pes 80 spisovatel lé-

kaských, kteí písmem i píkladem se o to zasadili, aby nová methoda

v život vešla. Sestává ze složitého útoku na horeku prostedky
vnitními a zevnitními ; a jak skvlých výsledk touto methodou do-

cíleno, ukazuje statistika. Zemelo ze 100 nemocných Brandovi

(v soukromé praxi pi 257 pípadech) 0°/
> ve špitální praxi 4°/

;

Weidnerovi 0%> Opitzovi 0°/
, Jiirgensenovi 3,1 °/

, Sanderovi 6%,
Hayfelderovi 0%, Winternitzovi 2%, Kolletovi 3°/

, Behrensovi 4%
atd. Takový úspch má léení studenou vodou v rozliném spsobu
a velkými dávkami chininu, ovšem že s patiným ohledem na všeliké

pi tyfusu se vyskytující píznaky. Nejobyejnjší spsob jsou studené

lázn 20° C, jež se hojn opakují, a to dle poteby, kterou nám ne-

omyln ukazuje therraometer. Jak pone teplota nemocného vstoupati

pes 39° — což se pravideln 3 hodiny po lázni stává — již musí

do lázn, ve dne i v noci. Když nejdéle tvrtý den od poátku ne-
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moci do takového léení pijde, petrpí tyfus, tak že se skoro ani ne-

mocným necítí ; chu k jídlu podrží, žízn nemá, dobe spí, do

lázn chodí, sám a sám se v ní te, a blouznní, bez nhož sob ve-

liké obecenstvo tyfus ani mysliti nedovede, nedostavuje se vbec. Pi
tyfusu vyživuje se nemocný ovšem opatrn ale vydatn, a vína se mu
podává ped každou lázní. První krok do lázn bývá tžký, léka ho

musí vynutit. Teplota vody, poet lázní a spsob jejich ídí se dle

rozmanitých píznakv, které jen zkušený a ostražitý léka dovede po-

souditi. Brand léí velmi energicky studenou vodou, bére nkdy
i vodu 15° C. a polévá vodou 8° C. — a nezemel mu ve 300 pí-

padech ani jeden nemocný !
— Arci, když je nemoc už v tetím týdnu

a nemocný skoro v náruí smrti, pak nelze více spoléhati na léení

toto, ponvadž horeka, která se naznaeným léením vždy zabrání, práci

svou již vykonala. Blahodárná tato methoda došla nad míru rychlého

rozšíení, te užívá se jí už po celém svt. Tvod její padá do

sklonku let padesátých a exaktního užívání dosáhla vývojem thermometrie.

Výborn daí se také léení prudkého kostce (rheumatismu kloub-

ního). Scntin, Gottschallc, Heubner a Riegel poali léiti pevnými ob-

vazy kloub, k nimž se užívá hojn vaty a lepenky ; každý kloub dle

tvaru svého má obvaz
;
jakmile jest tento ádn pipevnn, kloub jako

arovným prutem dotknutý zbaven jest všech bolestí, a nemocný pe-
trpí lehce a krátce nemoc jindy tak bolestnou.

Léení nemocí pohrudnice úpln se zmnilo. Díve byly nemoci
ty léeny celkovit, dle píznak; te vyhledáváme nemoc na míst,
kde jest, léíme bezprostedn, sprošujíce nemocného výpotk pohrud-

niních pomocí operativní. Když nemoc již probhla, zstavuje na
pohrudnici asto ohromné množství exsudátu (až 4 litry), který se stává

zídlem velkého utrpení ba peasto i smrti; stlauje plíce a tím už

síly nemocného hubí, výpotek se petvouje ve špatný, vyvinuje se

tuberkulosa. Jak nesmírn to dležito, mámeli po ruce prostedek,

kterým nemocného lze všeho nebezpeí toho zbaviti ! Operativní methoda
o které jsem se zmínil, jest sice velmi stará, avšak že se zdokonalila

a všeobecn pijata byla, za to máme dkovati škole Trousseuov
v Paíži a pracím Kussmaulovým i Bartelsovým v Nmecku. Operace
sama jest jednoduchá, zstává jen v pípadech výminených bez vý-

sledku, nemocnému ihned ulehí, a jak jsem již pravil, nejastji ne-

mocného z objetí smrti vytrhne; pece však musila dlouho o vítzství

své bojovati, a to z té píiny, že každý léka u každého rzného
onemocnní své methody užíval, a pak, že rozeznání nemoci nebylo

tak urité jako nyní. — Rozliné methody a potebné nástroje jsou

pizpsobeny rozliným onemocnním; hlavní z nich jsou: nž, bodec,

methoda Potainova, aspiraní Dieulufoyova, Boivditschová (v podob
erpadla Kussmaulova) a Quinckeova stíkaka s dvojitým kohoutkem.

Od pohrudnice obratme se k novému pneumatickému léení
chorob píleních a srdeních pomocí rozmanitých pístroj se stlaeným
a rozedným vzduchem. Vdechováním vzduchu stlaeného se ventilace

plic zvtší, vitální kapacita plic a síla dýchací zvýší; jest pak vzduch

Btlaený na míst tam, kde 1) zvýšena síla srdce i tlak v systému

aortním, 2) kde zvýšena pekrvenost ve velkém obhu krevním, a 3) kde

14
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malý obh krevní pekrveno sti sproštn býti má; tedy pi nemocech

srdce, kde odtok krve z plic neb z levé komory stížen, u chronické

tuberkulose s krvavým hlenem, u katarrh trubicových a rozedmy plic.

Tak má užívání zedného vzduchu své dobré indikace ; stroj pak

pneumatických vbec se užívati nesmí pi prudkých zántech a tam,

kde hrozí krvácení. Tlaku se užívá rozliného ; kolísá dle nemoci a ne-

mocného mezi YgQ—

Y

30 atmosféry. Nejvíce užívaný stroj jest kon-

struován od Waldenburga. Stroj Stárkv jest sice píhodnjší, pe-
nášitelný, avšak chybí mu mathematická jistota, jakou se dobrý stroj

Waldenburgv honosí. FránJcl konstruoval velmi laciný a píhodný

stroj v podob tahací harmoniky. — Co do výsledk pneumatického

léení odkazuji na práci Hainischovu (Deutsch. Arch. 1874).

Nedostižné dležitosti jest léení po velkých ztrátách krve ; mám
na mysli autotransfusi a transfusi, o níž v denních listech astji
zmínka se iní a jejíž podstatu málo kdo zná. Než se v nynjší po-

dob vyvinula, pedcházelo ji mnoho zkoušek a nezdaených pokus
v laboratoích fysiologických i pathologických. Pipomínám Heiden-

haina, Ludwiga, Worm-Miillera, Panusa, Tappeinera a j., kteí

pilnou prací theorii tlaku tepenního a všech píznak k transfusi se

vztahujících ocenili a objasnili, tak že nyní máme písné indikace, kdy

transfuse užiti musíme, abychom lovka zachránili.

Pokusy a zkušenost uí, že pi ztrát krve smrt díve nastoupí,

když se zkušebné zvíe v poloze vodorovné nachází
;
ješt více urychlíme

smrt, zvednemeli hlavu do výšky {Pozzi, IrscJrilc, Lesser aj.); naopak

zachováme zvíe déle pi život, dámeli je hlavou dol, a ješt déle,

vykonámeli na nm massage, aneb obvinemeli je obínadly dle methody
Esmarchovy. Kymografické péro ihned oznamuje stoupání tlaku krevního,

úpln již skleslého. Víme, že když tlak tepenní padá, zmenšuje se

vis a tergo srdce, a smrt následuje díve nedostatkem pohybu krevního

než nedostatkem krve. Tyto vty neobsáhle dležité využitkovali první

Esmarch a Billroth; i užívá se method jejich pi operacích a ješt
více pi nebezpených ztrátách krve po porodu. To jest autotransfuse

a bývá nezídka prostedkem pedcházejícím ped vlastní transfusi,

jejíž vykonání pece více asu vyžaduje. Náhlé bezkrevnosti rozezná-

váme ti stupn: 1. obyejná se ztrátou krve obnášející 1.5% až 2. 5°/

váhy tlesné, pi níž se starými prostedky vystaíme; 2. životu ne-

bezpená ; ztráta krve 3% váhy tlesné : to pravý okamžik k vykonání

autotransfuse ; 3. smrtelná, kde jsme autotranfusí žádného výsledku

nedocílili — pro znenáhlé tišení se srdce : tu jest as pikroiti
k transfusi, pokud srdce ješt ponkud tlue. (Bohm, Berl. Ctrlbtt.

1874, 21). Transfuse jest operace stará (Libavius 1615), však nebylo

jí užíváno i jest to zásluhou doby naší, že se operace ujala i zdoko-

nalila. Rozeznáváme dvojí druh : transfuse bezprostední a prostední

;

první jest piléváním krve z individua do individua bez pístroj,
druhá pak s pístrojem. Pístrojem jest sklenná roura, jejíž oba
konce souvisí s kanulami ; z tchto se jedna zatne do tepny, z níž

krev se bére, a druhá do žíly toho, komu se krev vstikuje. Množství
krve a tím zvýšený tlak se kontroluje, a z té píiny vešla v užívání

methoda s pístroji, ponvadž pi druhé zmínná kontrola možná není.
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Transfuse jest operace, která lovka již v náru smrti kleslého opt
do života vrací.

Nové jest též léení nemocí žáludkových pomocí erpadla

Kussmaulova; vynálezem tím umožuje senám rozeznání žáludkových

nemocí, jinak pochybné. V nkterých nemocech jen pomocí erpadla

léiti mžeme úinn
;
pedevším to platí o velmi obtížné nemoci

:

rozšíení žaludku, která všem jiným prostedkm vzdoruje. Veliká

zmna tím nastala také v léení dyspepsie, poznala se dležitost

kyseliny solné (Leube).

Všeobecn pak již v známost vešlo léení elektinou, jehož ped-
staviteli jsou Meyer, Bemak, Benedikt, Rockwell, Brenner aj.

Nemohu na tomto míst mluviti o nových názorech ve fysiologii

i pathologii, ani o celém proudu nových prostedk, jako jsou salycil,

karbol, chloral, apomorfin, joborandi, methylamin — ani o novém léení

chorob kožních pomocí železného škrabadla a kauuku, ani o pokrocích

v porodnictví, chirurgii a okulistice a o jiných sterých vcech, jež

spadají jen ve spisy odborné. Tmito ádky podal jsem pouze návští

o dnešní výši léiva v nemocech vnitních, pokud širší kruhy vzdlanc
zajímati mohou.

Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Šmilovský.

(Pokraování.)

VII.

Fará ekal takoka za kulisami na vadné slovo, aby vystoupil

na jevišt. Padlo. Stará paní Slezanovská dopovdvši dobrodružství,

jež vera tak divadeln, za rachotu nebeských dl, mezi slenou
Hedvikou a panem Ledvinou zahájilo poátek dje, pro budoucnost

mnohoslibného, dodala tonem neli prorockým, aspo velevýznamným

:

„Co tomu íkáte, velebný pane ? Neníli to mrano, z nhož za nedlouho

mže býti déš?"

„Drahá naše milostpaní!" odpovídal fará. „Losové lidští složeni

jsou v rukou božích. On rzno otáí bh lidských djv a pedpovídati
do budoucnosti jest voditi vodu na Tábor. Le pes to prese všecko

skoro bych se domýšlel, že bude z toho mariáš."

„Béete mi slovo z úst, píteli. A myslila bych, že ten mariáš
by nebyl bez figur."

„Naše drahá milostpaní daleko od pravdy asi neuhodila. Podle
mých sprostných rozumv nebyla by to sice skvlá partie, ale pim-
ena by byla, a kolem do kola vzato, vhodná a píjemná."

14*
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„Pro kterou stranu?"

„Rozumí se, že pedevším mám na oích slenu Hedviku. Pod-

horský pán vru by sob mohl gratulovati, ba blahoeiti by mohl
štstí,- kdy by mu slenu Mníškovu za ženušku do jeho domácnosti

pivedlo. Jest slena rovnž tak vzdlána jako spanilá a roztomilá."

„První dv vlastnosti pijímám, le ku tetí psala bych otazník,

milý píteli. Rozumí se, že mluvíme mezi sebou a že vy jako já se

rádi vyhýbáme na deset krok každé domácí mrzutosti."

Fará pikývl hlavou.

„S tou roztomilostí to jaksi kulhá. Inu zrcadlo jí mate rozum,

jako každé mladé dívce. Než nechme toho. Chytrému mrkni. Však vy,

píteli, nepjdete daleko pro výklad. V té nynjší mládeži ženské je

mnoho vtrv a málo jádra
;
plev je nazbyt, zrna pomalu. Dobe jste

se projádil. Partie nebyla by skvla, ale pimena by byla a vhodná.

Zdali Hedvice by byla i píjemná, to je ovšem jiná. omnnlivá dv-
ata jdou pedevším na slinou larviku pi muži, a léta nápadník
svých poítají dkladn jako profesorové mathematiky. Ovšem zaopa-

titi se, státi se paní, jest všech jejích požadavkv paragraf první,

ale vk, v nmž stojí Hedvika, má ješt výbr ped sebou a nadjí
rozumí se na kopy."

Na to jala se babika rozpádati pirovnání mezi Hedvikou a

Ledvinou. Pi stránkách temnjších ovšem již z kesanské lásky déle

prodlela a snad i s vtší oblibou než pi stránkách svtlejších, a mohli

bychom smle na to cyankali vzíti, že nezapomnla na žádnou skvrnu,

jež podle jejího domyslu lpla na vnuce její a Podhorském pánu, le
na konec, odváživši všecko všudy na vážkách lékárnických, pivinula

se pece zcela k náhledu faráovu, že partie ta byla pimena i vhodná.

Fará poslouchal jako pna. Když se stará paní odmlela, pro-

hodil lichotiv:

„Ze všeho svítá panu Ledvinoví pkná nadje, že pro žádost

srdce svého nalezne v naší drahé milostpaní mocnou pímluvkyni.

"

„Nešalme se, velebný píteli, takovými myšlenkami," dávala

babika v odpov. „V záhadných záležitostech rodinných ráda tulívám

se v pozadí. Teprve, neníli na jiném, mluvívám své slovo a nkdy
nechávám si je pro sebe."

„Za to ale slovo naší drahé milostpaní vydá jako dvacítiliberka."

Babika se pyšn i blažen pousmála.

„Inu protela jsem se životem a obrnila um svj zkušenostmi.

Než nanme z jiného soudku. Vy jste, velebný píteli, s Ledvinou

znám, ba více než znám. Obcujete spolu, pokud vím, práv po pá-
telsku. Nepijde vám jist za tžko, dvrn a opatrn s ním pohovo-

iti a na nm vyzvdti, jak se vc mezi ním a Hedvikou má. Však
vy nepotebujete návodu a vyzvíte již, co bychom oba dva rádi vdli,
tápámeli totiž na nejisto i jsmeli na dobré cest. u

„Byl bych tak uinil i na svj vlastní vrub. Nyní, když mne
milostpaní k tomu vyzvala, mám to za milou povinnost."

„Jdte tam, píteli, dnes ješt, nebo aspo zítra, za tepla pkn.
Budu vás netrpliv oekávati a tším se, že mi pinesete plný koš

hodn zajímavých novin."
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Fará si v hlav formoval vhodnou odpov. V tom zaklepáno

siln na dvée.

„Doktor Sluka," pravila babika pitlumeným hlasem. „Znám
jeho klepot nazpam."

Do pokoje vstoupil zhurta muž padesátník. Postavy byl nad-

prostední, suchý, ale silných, zdravých kostí. Odn byl až píliš jedno-

duše v lehký letní šat. Na levici houpala se mu silná rákoska, nahoe
zahnutá.

Pozdraviv pravil doktor dvrn, beze všech ceremonií: „Vždy
jsem si to myslil, že zastihnu milostpaní s dotýkanou ernou pentlí

na ele."

„Tu jej máte, doktora," obrátila se babika eí svou k faráovi.

„Sotva vstoupí a už si nabírá pentli, v ím svatým otcem dotýkanou."

„Jak bych šiji nenabíral," hovoil Sluka. „ekám poád, pomželi
ta pentle proti migrén, a ono nic. Na šípek s ní jako s tou celou

naší latinskou kuchyní. Bh mne trestal, že uinil mne latinským

kuchaem, velebníku. Ani byste neekl, jaký zarytý kací je ta mi-
gréna. Jestli vy ji na milostpaní nezažehnáte, já ne. Jsem už s ní

v koncích se svou latinou."

Stará paní Slezanovská se lehce zapálila. Narážka na faráovo
zažehnávání jí nevonla. Fará se hladce usmíval.

„Povždy šprýmovný, ale trochu posmváný pán, ten pan doktor,"

prohodila sladkokysele babika. Fará se omlouval, že nebude v lé-

kaské konsultaci pekážeti, a stisknuv doktorovi ruku porouel se

a odešel.

„Tak co udláme s tou migrénou'?" tázal se doktor potuteln
k babice vzhlednuv.

„Což vím já?" naíkala stará paní. „Od toho jste vy doktoi."
„Což je o to. My jsme od všeho, ale víme o tom zrovna tolik

jako koza o vepové peeni."
„A pece mám k vám neobmezenou dvru, pane doktore."

„Co platná dvra, teba byla jako trám. Nepišla jste, milost-

paní, na žádný nový prostedek?"

„tla jsem ondyno v novinách inserát o preparátech, které dlá
doktor Paclík v Brn."

„Nepomohly?"
„Nepomohly."

„Vida."

„Co byste ekl karmelitské vodice z Paíže? Eau des Carmes?"
„Píjeli se, ili se jí maže?"
„To dá rozum, že maže."
„A vymaželi se jí migréna?"
„Bh to ví! Vidíte, pane doktore, jaká jsem já nešastná osoba

I tou svou migrénou! Každý migrénista uhodí konen na dobrý pro-
stedek. Jednomu pomže erná káva, druhému odvar puškvorcový,
tetímu ebíek s perníkem ..."

„Což abyste zkusila, milostpaní, kyselé okurky?"
„Jdte!"
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„lnu, ,tentare licet,' íkali staí latinái. To jest po esku

:

i kyselé okurky bývají nkdy s prospchem."

„Že už proti zimnici pomohly, o tom jsem slyšela, ale proti

migrén ... A chovajíli skuten v sob njaké léivé prvky?"
„Chovají. Pedn vodu, jež, jak známo, je sice doktorka bez

diplomu, ale více dokáže než všecky lékaské fakulty. Pak kysliník,

eený okurený a tak zvanou kyselinu octovou, nezpomínaje ani jiných

užitených ingrediencí, jako kmín a p."

„Kmín je rostlina velmi pamtihodná."
„Zstame pi kmínu, milostpaní."

„Ondyno, pane doktore, sndla jsem tak íkajíc z dešperace kousek
telecí peené, dušené s kmínem. A úinek byl z toho velmi blahodárný.

Zajisté, že jen z kmínu."

„Zajisté. Odvaíme pkn kmín, osladíme si odvar cukrem a bu-

deme jej pkn píti. Tak šestkrát denn a ne mnoho na jednou. Od
toho jsme my doktoi, abychom hledali, nepomželi jedno, zdali pomže
druhé nebo tetí. Uvidíme, jaký z toho pojde úinek."

„Což už vstáváte? i máte tak naspch? Nezstanete na svainu?
Mohl byste místo mne svaiti."

„Nezstanu, milostpaní."

„Stavíte se snad na cest na Podhoí?"
„Co bych tam dlal? Ledvina je zdráv jako pstruh v Studence,

slena Lotinka jak by smet a starý pan Ledvina má už bez toho za-

pažíno. U toho je škoda každé visity a každého šestáku do lékárny.

A Ledvina nemá bez toho penz na prometenou."

Stará paní se na okamžik zamyslila. Vdla, že Ledvina, jinak

nesdílný a nedružebný, doktora Sluku má za pítele, v celém okolí

aspo za nejlepšího. Le bála se prozraditi své zájmy ped doktorem,

o nmž jí bylo známo, že ústa a srdce nemá daleko od sebe. Nechtíc

tedy s bubnem jíti na zajíce, prohodila ledabyle

:

„Slyšela jsem nco pozdaleí zvoniti. Pan Ledvina prý se bude
ženiti?"

Doktor Sluka vypukl v smích, že zainela okna. To zarazilo

babiku.

„Což na tom tak divného?" otázala se vyítavé doktora. „Ci je

Ledvina tak zarytým odprcem krásného pohlaví, že vámi nad tím

smích pobíjí?"

„Inu kemenem není a i kemen dá jiskru , kopneli do nho
prudký o lásky. Ale takovým hibem nebude, aby zavsil blaho své

na vtrnou korouhviku ženských vrtochv."

„To je pravda, doktore; pro galantnost k dámám nebudete

nikdy bit."

„Pravda, pravda, milostpaní; z koštte nebude už nikdy rže.
Já jsem už ztracen. Ale co se Ledviny týe, pebral jsem asi. Nemjte
mi za zlé. Musím jíti a doufám, že kmín se osvdí."

Po té vzal hl a klobouk a jako pišel, tak i zhurta odešel.

Brzy po obd, díve ješt nežli fará pišel k babice na klepy,

vybraly se Hedvika a Krescinka ze zámku do Zástrovského mlýna.

Den byl slunený, vzduch, oištn verejší boukou, píjemný a la-
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hodný. Na obloze sem tam plovali oblákové šedobílí, a stíny jejich,

kdykoliv pišli pod slunce, oživovaly malebn zlatozele luin, pro-

stírajících se po obou stranách íky Studenky. Z Polomi šlo se do

mlýna Zástrovského touž silnicí, jež vedla z Podhoí, avšak vozová

cesta, jež odboovala ze silnice k mlýnu, o hodný kus doleji byla

nežli cesta k Podboí. Ze zámku do mlýna bylo po silnici dobré pl
hodiny cesty ; dívky naše šly alespo hodinu. Krescinka by byla již po-

spíchala, le Hedvice nechtlo se do rychlejší chze. Pomyšlení, že

sejde se s Ledvinou, vlnilo jí podivným nepokojem adra a probou-

zelo v ní nerozhodnost a ostýchavost, již nebylo lze ovládnouti a jež

olovem všela se jí na paty. Také nešly sleny obecnou a nejkratší

cestou a zastavovaly se astji hovoíce. Nejvíce ovšem vedla Kres-

cinka slovo a škádlíc Hedviku Ledvinou nejednou ji div nerozhn-

vala. Nejednou zachmuil stín nevole hladké elo Hedviino, nejednou

v duchu na tom se usnášela, že dále nepjde nežli do mlýna. Usná-

šela se, ale neusnesla. Jednak se jí zdálo, že by porušila dobrý tou,

kdy by Ledvinoví osobn se nepodkovala za jeho ochrana, jednak již

ženská zvdavost ji k tomu pipuzovala, aby poznala blížeji verej-

šího svého rytíe, jejž ovšem mimodk a škádlivé snad jen náhody

vrtochem prvního na svt objímala panenskými lokty svými. Chvílemi

jí pipadalo, jako by cítila palivé jeho rty na svém ele a krev jí ze

srdce vystelila do tváí; na to ale pomyslivši, že Ledvina není více

prudkokrevným jinochem, nýbrž usedlým mužem, opt vychladla a bylo

jí skorém líto, že za tak svdné píležitosti neml dost ohnivé sm-
losti, aby byl žár roznícené duše své vlil v dlouhý, prudký polibek . . .

Nejednou, ale kolikkrát denn pásla se Hedvika v zrcadle na

vnadách svých a byla pesvdena, že nejen usedlý muž ale i otrlejší

staec by musel se rozpáliti, kdy by všecky vnady ty k srdci svému

pižebl. A ano ležela celou tvrt hodiny Ledvinoví na srdci, a on . . .

Slena Hedvika zaplétala se do protiklad, z nichž aby se vyvinula,

nebyla s to a proto byla ráda, když veselý klepot a šamot mlýnských

kol jim zvstoval, že jsou u prvního cíle vycházky své. Dívky vešly

do mlýna a bavily se tam, jak zábava se podávala. Mlynáka byla

žena, jak ji pán bh stvoil, a bodrá její naivnost pipoutala na ho-

dinku k sob mysl sleinek. Krescinka pochovala nejmladšího kluka

jejího, jenž ješt byl v peince, a '•trila jej také na chvilku Hedvice

do rukou.

..Vida, vida, jak ti sluší díté chovati/' škádlila družku, ..a je

to kluina cizí. Což až budeš takhle po pokoji choditi s njakou Led-

vinkou."

„Ješt jedno takové slovo," durdila se Hedvika, „a nehnu se ti

z mlýna. Jdi si sama do Podboí."

„Nevídáno, zsta si
;

pak ale eknu na mou duši Ledvinoví,

pro jsi se mnou nepišla."

„Bylo by ti to podobno; nebo v tob není, Krescinko, ani dobré

žíly. Pomoz pán bh muži, který ti pijde pod pantoel."'

..Klepnu jej pantoflem pes prsty, budeli chtíti dlat, co nemá,

a bude to docela po manželském rádu."

„Modlím se už naped za nj otenáš."
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:

„A já zdrávas za ubohého Ledvinu."

V tom vstoupila mlynáka se svainou lib páchnoucí. Sleny
posvaily, šukaly chvíli ješt po mlýn a pak zamíily k Zástrovskému

dolu. Bylo asi pl tvrté. Silná káva rozehála jim žíly a tváe jim

jenjen hoely. Mysl jejich se zbodila a jazyky rozvázaly ; byly tomu

rády, když ovanul je libý lesní chlad Zástrovského dolu.

VIII.

Zástrovský dl náležel od jakživa k mlýnu a pešel koupí na

pana Lípu. Bylo to nejvnadnjší aspo na dv hodiny do kola místeko,

a i sprostní rolníci dovedli oceniti jeho pvaby; neb když o žních

bylo pkn pod mrakem, že práce šla jako po másle, íkávali: „Dnes

je pkn jako v Zástrovském dole." A vru bylo tam pkn. Byl to

les, smíšen zbukv, jedlí a smrkv, nepíliš hust stojících, a jen sem

a tam ervenal se kmen zádumivé sosny. V ochranném stínu sta-

tených strom v roztroušeny stály brsleny, kaliny a krušiny a nachové

hrozny lesního bezu vábn kynuly ze zeleného šera. Za jasné oblohy,

jako dnes, dýchal lesní stín zvláštní poesií: listí bukv prosvítalo

zlatou zelení, a na kypré mechaté pd malovalo slunce, prodírajíc se

skulinami mezi vtvemi stromovými, mnlivá kola, pruhy a hranaté

obrazce zlaté barvy, jež jemn lichotily se k citlivé duši vnášejíce do

ní poesii nebes zasnoubenou s poesií lesa. V dole bylo kvítí, jahod

a ptactva více než kdekoliv jinde, a všecka píroda v nm jevila se

v panenské své ryzosti; neb mimo cestu, málo jen ujetou a vtším
dílem travou a mechem porostlou, nebylo tu stopy po ruce lidské.

Sám pan Lípa, jenž jinak krásy pírodní málo si všímal, šetil jaksi

z tradice Zástrovského dolu a dalli nkterý kmen v nm zkáceti,

byl to jist strom již perostlý neb nezdravý. Les v dole netáhl se

bez petržky ; tu i onde zelenaly se šavnaté luinky a válely se v ma-
lebném neskladu balvany skalní, pokryté ostružinami, mechem a rzno-
barvými lišejníky.

Celým dolem, v levo od cesty, po .níž se chodilo z mlýna, vinul

se horský potok, píjemn bublavý. V lese byl ím níže tím širší a po-

pohánje kola mlýnská, ústil se u samého mlýna do Studenky. Byl to

týž potok, pi nmž dnes záhy z rána, ovšem hodný kus nad Zást-
rovským dolem, pan Ledvina sedl a verejší píhodu rozjímal. V lese

vroubilo jej místy bujnými vjíi svými kapradí a v lét tasoitky
bílé, v zim modí ledákové byli u nho domovem. Kus od potoka,

v levo, stála kolmo skalní stna; protjší pravá strana vybíhala ve

strá mén píkrou a lesem porostlou. Mírný chodec poteboval asi

dvacet minut, než prošel celý dl, jenž na druhém konci svém, smrem
k Podboí, siln se rozstupoval v široké, polnaté údolí. . Role Ledvi-

nový sahaly až k samému dolu.

Již ped tetí hodinou šel Ledvina do Zástrovského dolu slenám
naproti. Nemohl se jejich návštvy dokati a vypoítával si, že za

chze spíše bude si moci porozprávti mezi tyma oima s Hedvikou
nežli doma za pítomnosti sestry své. Lotince ovšem ohlásil, že sleny
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polomské se na odpoledne daly Pišvejcem opovdti, neprozradil ale,

že staví se ve mlýn a že jim pjde do Zástrovského dolu naproti.

Naopak odcházeje pedstíral, že nežli sleny pijdou, podívá se ješt

dol k lidem na pole.

Díve o chvíli, než sleny do lesa vstoupily, byl již Ledvina na

protjší stran v lese. Minouti ho dívky nemohly. Sedl si na kámen
v levo od cesty a zahledl se na stranu k mlýnu. V dole znal tém
každý strom a každou skalinu, neb asto, zvlášt v nedli odpoledne,

rád se tam prošel neb posedl si tam s knihou v ruce ; a pece na-

cházel tam dnes celé hejno nových pvabv. Nebylo ani jinak lze.

Yždyf duše jeho, tknuta láskou, rozzvuela se v nm v tisícerých

luzných akkordech, a všecko okolí, ba všecken svt, splýval s ní v je-

dinou harmonii neskonalé líbeznosti. Zelené lesní šero, vn jehli-

natých stromv, hrkot potoku, vánek, jenž sametovým listím bukv
sem a tam províval, penášely na perutích obraznosti jeho Zástrovský
dl v sad krásných Hesperidek, a pro libý zálud svj si ani nevšiml,

že kus od nho na paezu slunila se strakatá užovka, svinuta do ko-

leka. A sad ten Hesperidek nebyl neobydlen. Mezi kmeny míhala se

se divomilá postava, jedva se dotýkajíc zem, jež s horoucím spchem
líbala jí paty . . .

Nkde na buku, v hloubi lesní, zahvízdala žluva. Mkký, rlétový

její hlas, a výborn pipadal k nálad duše jeho, vytrhl Ledvinu
z rozkošného blouznní a pipomenul mu skutenost. Podíval se na
hodinky. Sleny tu mohly již býti. i snad zmnily svj ranní plán
a zaboily jinou kratší cestou ze silnice k Podboí? i snad zhatila

mu njaká nepejná náhoda dnešní s Hedvikou shledání? Vc tu ml
za pravd podobnou, neb asto již, když nejvíce na nco se tšil, ne-
pedvídaná náhoda mu odvála radost, po níž takoka už rukou sahal.

A jak se dnes tšil na Hedviku, netšil se posud nikdy na nic jiného.

Pemítal již, máli dále ekati, i vrátiti se na Podboí, an zaslechl
z lesa zvuný díví smích a hned na to jednotlivá slova hlasitého ho-
voru. Poznal hlas Krescinin; sleny picházely; Hedvika byla na
blízku. Proud krve, jak šumná peej vtrem rozehraná dmula se a pa-
dala o pekot v roztesknélém srdci jeho. Mimodk ustoupil za ob-
jemný kmen jedle a upjal zrak na cestu v lese se vinoucí. Než by
deset napoítal, vynoily se z šera Krescinka se širokým kloboukem
v ruce a za ní dívka, postavy v pravd Junonsk, Hedvika ... V Led-
vinoví zatajil se dech, srdce v nm bušilo, div mu prsou nezboíc. To
tedy byla dívka, jenž vera celou tvrt hodiny visela na jeho šíji,

to bylo to elo, v jehož panenském snhu žhoucí jeho rty se chla-
dily, to byla ta údra, jež jako boulivé vlny na hráz jeho srdce
dorážela . . . Dívky popošly a zastavily se nkolik krokv od Led-
viny. Tento nespouštl s Hedviky oí a všecka jeho bytost rozletla
se plnými kídly do služby milence, iníc se její otrokyní.

„Podívej se," švitoila Krescinka. „Je to krásná hromádka!
Kvítky jako sníh! Jako by je vyšil mezi tmi jasn zelenými trojlístky."

„Jak íkají té kvtince?"
Krescinka se shýbla a trhala kvtinky.
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„To máš zajeí jetel. Zajíci by se po nm zabili. Tu máš, okus

nkolik lístk. Jsou desetkrát lepší nežli šovík. Když je horko, jsou

lepší nežli limonáda. Okus je, naostíš si lásku k Ledvinoví."

„Ukaž."

Hedvika vzala z ruky Krescininy nco lístk a kousala je.

„Vid, že jsou lahodn kysely?" tázala se Krescinka.

„Máš pravdu. Až bude hodné parno, pjdeme na n."
„Já natrhám dv kytiky a dáme si je do vlas. Pokej, jak

nám budou slušeti. Až t Ledvina uvidí, že mu peskoí koleka. A
se zfanfrním, nezabouchneli se do tebe až po uši a ješt o njaký

coul výše."

„Prosím t, dej už ten svj prostoeký jazyk na chvíli do pense.

Poád meleš stejnou."

„Tak, tuhle ti ji zastrím k copm. A jak ti vkusn sluší. Bílá

a zelená barva, k tomu na drobných kvítkách v kaštanové hndi ! Šesták

bych dala za zrcadlo, abysi se do nho podívala. Ale ty tvé vlasy,

Hedviko, ty mají takový lesk jako hedvábí. Prosím t, ím si je

mažeš?"
„To jsou samy od sebe."

„Já nemohu pijíti na poádnou pomádu, musíš mi dáti od tvojí.V mn, kdy bych nebyla ženská, hned bych ti ekla, že jsi tuze

hezká; ale ty to bez toho sama víš a více, než bysi mla. Ted dej

mi tuhle kytiku" ty do vlas, ale na druhou stranu. Tak a ted pojd,

podíváme se do potoka."

Ledvinou to zachvlo. Byl v nebezpeenství, že dívky jej zahlídnou

v jeho úkrytu. Nebylo na jiném než vystoupiti.

Vystoupil.

Dívky leknutím vykikly.

Hedvika zbledla a hned na to rozhoelo se jí líce ervánkem

veerním.

Statená Krescinka v okamžení se vzpamatovala.

„To je krásné od vás, pane Ledvino," vyítala mladému muži,

na oko se kaboníc. „My tu pleskáme, a vy nás tajn posloucháte."

„Stalo se to bezdky, sleno."

„Bezdky, což jste nemohl kýchnouti, anebo aspo zakašlati?"

Hedvika se ješt více zapálila. Cítila, jak Ledvinový oi jí až

do duše vnikají. Rozumla té nmé ei jejich, rozumla, že jsou to

ohniví tlumoníci srdce výmluvného.

„Picházíme k vám se podkovat," vysvtlovala slena Krescinka,

„za rytíský kousek, který jste nám vera za Brtníky prokázal."

Ledvina míval jindy vtip na hebíku, dnes ale nevdl žádné

moudejší odpovdi nežli tuto

:

„Nestojí za e, sleno."

Krescinka podala Ledvinoví srden, po sousedsku, ruku. Hed-

vika, jež se zatím probrala z pekvapení, vzhledla vdn k Ledvi-

noví a nastrila mu také pravici. On chytil chvatn ruku její, mkkou
jako holubí pírka, a všecka duše jeho vlila se v prudké stisknutí. Za-

pomnl ruku tu pustiti a držel ji nad slušnost déle ve své. Pi tom

zahledl se do oí jejích, jež ve stínu dlouhého oboí zárove svítily
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a temnly a jako pomnnky z lna isté studánky k nmu nevýslovn

vnadn a vroucn vzhlížely.

Krescinka se zachechtala. Hedvikou a Ledvinou to trhlo, jako

hy elektrická jiskra je projela.

„Tohle se mi líbí," dovádla Krescinka. „Kde pals nechala,

Hedviko, svou e, tak pkn pipravenou? Postav se pece do po-

ádné pozice, a spus ji. Což já; já sedla na kozlíku, ale ty . . ,

a

Hedvika se zardla nevolí. Její hnutí Ledvinu neušlo.

„Ta kapitola už odbyta, sleno Krescinko," prohodil ke Krescince.

„Že odbyta? Jdte," odpovídala tato potuteln. „Já bych si podle

hloupé své filosofie myslila, že naopak potáhne se ješt hodný kus

cesty dále. Co íkáš, ty naše zamlklá Hedviko?"
„Jako vždycky, sázíš slova na vítr," kabonila se Hedvika. „Však

pan Ledvina ví, jak tvoje tlachy machy vážiti."

„Jsem nespravedliv odsouzena, ale zadám mastný rekurs proti

tomu," hájila se Krescinka. „Ale jak sem picházíte, pane Ledvino?

Já myslila, že pkn na Podboí oekáváte vzácnou naši návštvu."

„A návštva ta je mi v skutku velmi vzácná," odpovídal Led-
vina, „v pravd, sleno Hedviko, velmi vzácná. Starý Pišvejc mn dnes

ráno prozradil, že budete, sleny, svaiti v mlýn, a tak jsem vám šel

naproti do Zástrovského dolu."

Hedvika zbystila pozornost svou a kradí si prohlížela Ledvinu.

„To je v pravd rytísky jednáno, pane Ledvino," pisvdovala
Krescinka; .,co bys myslila, Hedviko?"

..Jsme vám vru díkami za to zavázány," odvtila Hedvika; ..jak

se z té vdnosti vyvážeme, vru nevím."

Ledvinový oi, jež pásly se na milovzácných vdkách, jimiž

píroda vyvolenou jeho srdce tak štde zasypala, udávaly Hedvice

nad pochybnost zejm spsob, kterým, aby se mu odmnila, si žhoucn
jeho duše pála. Démantový problesk, jenž zamihl, ana tak mluvila,

v oích Hedviiných, vykládal si tak pízniv, že mu srdce pi tom
samou slastí jihalo.

„Což zstaneme tu vn?" prohodila Krescinka.

„Jeli libo, pojdme," navrhla Hedvika.

„Tedy pochodem pochod," komandovala Krescinka a rozbhla
se naped.

Zvolna stoupali Ledvina a Hedvika za ní. Šli chvíli mlky vedle

sebe, zatonulí ve svých myšlenkách, Krescinka byla o kus naped,
a Ledvinoví kynula nejvábnjší píležitost k rozmluv, ku které po
celý den se byl chystal a jíž sympathie k sob v duši Hedviin pro-

buditi doufal : le jazyk, jako by se bylo olovo na položilo, upíral

mu zarputile službu. Vinil se v duchu z bláhovosti, nemotornosti a bh
ví z eho, a pece mu každinká myšlenka, než na jazyk pišla, uvázla
v hrdle. Zástérovský dl už mli chvíli za sebou a posud nepromluvili.

Hedvika sama perušila pomlku otázkou

:

..Nahoe Podboí, neníli pravda?"

..Ano, to již Podboí.u

..Vaše residence! Leží tam pkn piozdobena stromovím. Jsou
to jilmy, neníli pravda?"
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„O, kéž by se vám tam líbilo."

„Nepochybuji."

Ledvina nemoha se pemoci vzal Hedviku za ruku. Ona mu ji jemn
vyvinula, ale pece se mu zdálo, jako by byly její prsty lehýnce jeho stiskly.

„Jste vždy tak málomluvný?" otázala se dívka, bez pochyby,

aby pikryla zapaení své njakou otázkou.

„Nebývám, sleno. Bhví, ím to je, že dnes jsem tak nemotorným."
„Ml byste u Krescinky njakou lekci vzíti," zažertovala Hedvika.

Ledvina se pousmál a zastavil. Sal klobouk s hlavy a utíraje

si vlhké elo, odvtil, nut se k žertovné odvet

:

„Nezbude mi už, jak vidím, nic jiného než zapsati si vaši zlatou

radu za uši."

Laskavý pohled Hedviin se pitemnil najednou mrákem ne-

libosti. Ledvina držel chvilku smeknutý klobouk v ruce a bystré oko

díví všimlo si dobe nepkné lysiny na jeho hlav. Vzpomnla si na

verejší úsmvek Krescinin, a sympathie její k Ledvinoví rázem se

ochladila. Odmlela se znovu a byla tomu ráda, že družka její naped
se zastavila a k nim zavolala

:

„Všecko se mi zdá, že vás oba njak bolí nohy. Pojdte již pece,
sic se usmažím na slunci. Slena Lotinka tamto nahoe již na nás eká."

Hedvika a Ledvina zrychlili kroky a dohonivše Krescinku stou-

pali s ní spšnji do kopce k Podboí. Lotinka dlajíc švarnou ho-

spodyku, uvedla je do panského domu, kde se sleny asi hodinu

zdržely, bavíce se více s Lotinkou nežli s Ledvinou. Na veer dopro-

vázeli je Lotinka a bratr její až ke kaplice, nám již známé Když
se vracel, ml Ledvina srdce tžké, ale nesl bím své s tak radostnou

oddaností, že sob samému byl pohádkou. Nebyl více svým. Láska

zapsala si jej do knihy vrtkých svých osudv, unášejíc mužn prohlé-

davý jeho um do oblané výše omamných fantasmagorií. Pro dnešek

i budoucí dni horovala duše jeho v té modlitb, aby nebe vyrosilo milost

svou na arodjnou kvtinu, jež mezi ním a Hedvikou práv vypuela.

S citem svým bedliv se tajil i ped Lotinkou, jež jinak bývala

dvrnicí všech jeho tužeb, starostí a tajemství. Pi tom snažn vy-

hledával a používal píležitosti, aby duší svou Hedviku pro sebe získal

a domníval se, že nemíjí se s žádoucím zdarem. Hedvika chovala se

k nmu povždy laskav a byla na to hrdá, že muž tak vytíbených

povah, za jakého obcujíc s ním jej poznala, tak neobmezenou a bez-

ohlednou láskou k ní zahoel. Když asi po tech nedlích z Polomi

odjíždla, vdla najisto, že Ledvina dlouho bez ní nevydrží. Nepe-
poítala se. Asi po dvaceti dnech, jeda do Prahy, vykonal Ledvina

u matky její první návštvu. Paní radová Mnišková byla už dcerou

na to pipravena a Ledvina uinil na ni dojem dobrý, ano píznivý.

Šlo jí ovšem o to dceru zaopatiti a partie, jež kynula jí Ledvinou,

zdála se jí dosti píjemnou. Pokroilejší vk Lípová souseda nemla
opatrná matka ovšem za závadu a pozastavovala se jen na tom, že

Ledvina jest rozhodn národního smýšlení. Jsouc vychována rodii

úednickými a mvši úedníka dobrého zrna za muže, dívala se paní

radová na ruch svtový, novodobý podjatým okem a pirovnávajíc

doktora Samce k Ledvinoví dávala z té stránky onomu pednost. Pi
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tom však nemohla nevidti, že Ledvina povahami svými soupee svého

pedí. Doktor Samec, a vdla, že náklonnost má k Hedvice, jevil

se posud velmi opatrným, ano zdrženlivým, jako by se obával, že ped
asem by si nco zadal; Ledvina* mluvil a jednal nepokryt, a k emu
se posud doktor Samec odhodlával, k tomu zdál se již býti odhodla-

ným, padni co padni. Proto pijala paní radová Ledvinu tak vlídn,

že mohl si její chování vykládati rozhodn v prospch svj, a frási

její, že zajisté až z Prahy se bude navracovati, nkolik prázdných dní

jí a dcei vnuje, vzal za bernou minci. Pislíbil z té duše, po em
tajn práhl, a nežli odjel, promluvil mezi tyma oima dtkliv s Hed-
vikou, zdaž k tomu svoluje, aby až pojede z Prahy, s matinkou zcela

vážn projednal záležitost svého srdce. Slena jen na krátko se roz-

pakovala a zapýivši se až po uši podala Ledvinoví ruku pravíc

:

„Bude mi to s potšením; uite tak."

Ledvinoví zdála se Hedvika tak krásnou, jako posud nikdy.

Srdce v nm slastí pekyplo a nežli se Hedvika nadálá, strhl ji šastný

milenec k srdci svému a vlil všecku tíse a slast duše své v první,

dlouhé, horké políbení, jež elektrickým ohnm jí projelo kosti i ledví.

Ledvina odjel do Prahy ale bez srdce. To nadobro nechal

u Hedviky, aby na zpátení cest opt se o n pihlásil. Ješt téhož

dne psala paní radová matce své do Polomi o radu vyprošujíc si

rychlou odpovd, aby vdla, ím se íditi má, až Ledvina z Prahy
k ní pijede. Štstí bylo, že Ledvina navštvuje Hedviku na zámku
Polomském babiku zúmysla nezanedbával a že nad to fará, na ruest
starou paní zavolaný, také hivnu svou pímluvnou na váhu Ledvinovu
piložil. Odpovídajíc dcei zanechala si babika ovšem kozích vrátek,

neb to jí bylo už od jakživa zvykem, celkem ale projádila se pízniv
o Ledvinoví. Náš rek vrátiv se z Prahy nalezl u paní radové pdu,
pro svj zámr píhodn upravenou, a štstí lásky, s nímž posud
o samot se nosil, pustilo první, zdravé koínky své do skuteného
života. Byl by ovšem nejradji hned vidl zasnoubení s Hedvikou,

ale tomu se ješt paní Mnišková opela, laskavým spsobem mu dávajíc

na vdomí, že pro vci dležitost prvé potebí jest radu o to vzíti

s celou rodinou, popedn ale s babikou na Polomi.

„Vím jistotn," dodala, „že babika vám peje, jak toho také

sutou mrou zasluhujete, a proto co odkládáme, odloženo jest jen

potud, pokud se spolen na Polomi o to v rodin neuradíme."

Odjíždje dom stavil se Ledvina na zámku Polomském u ba-

biky a jazyk jeho, štstím trojnásob výmluvný, jí toho tolik napovídal

o tom, co prožil u Mníškových, že dopis paní radové, jejž tetího dne
na to Pišvejc jí donesl, jen chudikým byl doplkem obšírného jeho

vypravování. Maje se k odchodu, zárove poprosil starou paní, aby
všecko, ím se jí svil, zstalo ped každou tetí osobou tajemstvím,

ímž jí velmi vdk pišel.

„Budte jist, pane sousede," odvtila ruku mu podávajíc, „že naše

tajemství uloženo jest ve mn jako v knize, sedmi peemi uzavené."
A dostála slovu. Sám fará, jenž odpoledne téhož dne k ní

pišel na výzvdy, dovdl se toho tak málo, že všecek rozladn od
staré milostpaní odcházel.
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.

To vše stalo se tak koncem záí. Na sklonku msíce listopadu

pijela, jak byla slíbila, paní Mnišková s dcerou na Polom k rodinné

porad, jež mla rozhodnouti nad žádostí Ledvinovou. Komnata ba-

biina promnila se jednoho nedlního dopoledne v poradní sí. Za

stolem zasedly babika, ob dcery její a pan Lípa. Tento byl mrzat,

neb ml komitétem uloženo, doptati se díve zevrubn na penžné zá-

ležitosti Ledvinový, což mu pimnožilo starostí, jichž ml bez toho sám

dost. Což mu také na tom sešlo, dostaneli Hedvika za muže x nebo

ypsilon. Kdy by bylo šlo o Krescinku, pak ovšem byla by jiná. O týž

náhled dlila se s ním v duchu i drahá jeho manželská polovice a durdila

se potají na to, že Ledvina místo dcery její Hedviku si vzal do oka.

Bylo již dávno po poledni, když zaveli poradu. Nejvíce asu pohltila

ovšem debata o tom, že Ledvina lne k tm hloupým novovkým ideám

a že rozhodn stojí pi stran národní a eské, jež usilovn vymaniti

se snaží z nadvlády odvké nmecké vzdlanosti. Milostpaní Lípová,

majíc na pamti Krescinku, chytila se pevnýma rukama této zásady

a vytloukala z ní pro svj zámr kapitál, pokud bylo lze. Le babika
ku konci i tuto pekážku odklidila dokládajíc

:

„Myslím podle sprostného svého rozumu, že jsou to strašáky,

jež v nive se rozpadnou, až Ledvina se ožení. Praktický život man-

želský, Hedvika i my její píbuzenstvo vypudíme mu z mysli jalové

blouznní a vštpíme mu do ní náhledy pravé a zdravé. Bu ráda,

dcero, že nemá žádné horší chyby."

Když odpoledne Ledvina do zámku pijel, pibhla mu Hedvika

v ústrety, a on ji objal poprvé jako zaslíbenou svou nevstu. Veer
svil se se vším Lotince.

„Picházíš mi s hotovou událostí," odvtila mu Lotinka vyítav.
„Tušila jsem sice, co se stane, ale domnívala jsem se, že než se roz-

hodneš k vci, pro tebe snad nejvážnjší, pijdeš ke mn o radu. Tys

to neuznal za dobré, a to mne na tob bolí, Emane."
„Bh ví, nechtl jsem ti ublížiti, sestro," odpovídal chlácholiv

Eman. „Já po všechen ten as ani sob nerozuml; aruplná lásky

moc uzavírala mi duši na desaterý zámek, a nejistota, báze, že snad

budu oslyšán, bránily mn, abych ti dokoán své srdce otevel.

Zkrátka, nebyl jsem svým, Lotinko. Kdy by Hedvika a matka její moji

lásku odmítly, možná, že bych ji byl bu navždy v sebe pochoval

a tob nic o ní neekl, možná že teprve po letech ..."
„Ty tedy Hedviku v pravd miluješ?"

„Miluji ji tak, že nevím, jak bych vypovdl. Ode dneška v,
že stojím na prahu zcela jiného života."

„Nuž provo t dobré nebe na nové cest tvé a uchovej t ne-

štstí všelikého."

Eman jí stiskl vdn ruku.

Tetího dne na to pijel Eman se sestrou na Polom a slavil

s Hedvikou zasnoubení své. Mimo faráe nebyl nikdo pozván k ro-

dinné té slavnosti. Umluvili se vespolek, že svatba bude asi za rok

Hedvika s matkou brzy na to odjela. (Pokraování.)
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Zimní popvky.
Od

Josefa Hrubého.

Vše umlklo, je po plese,

a chmury táhnou po lese.

Už ptáe více nepje

;

lká holou vtví vichru svist

a za lístekem padá list

jak z oka rosné krpje.

Jen s hoem kvt zpomenu,
jež hnalas, lípo, z pupen.
Vždy vábil stín tvj v návštvu
roj velek marnil vonný med,
jak ve polibcích pršel kvt,
až nezbvlo ni odvu

!

Zím zas t, vísko milená,

tys samý sníh — jak zmnná!
Ni ptáe, háj ni potek
mne pohádkami nevítá —
cos, vísko, v rubáš zavitá?

Vždy umel tam mj mlad vk!

Báj — nevíra, kdo ji unesli -

zas v okénko mráz nakreslí:

obrázky samé, samý kvt

;

to stíbrnými písmeny,

je celý život kreslený: —
Led roztál, já run nedoet.

Zní po ledu rej vesele,

led rozrývá hrot ocele.

Ty ledy s jarem uplynou,

a s nimi ples i rozkoše —
jde život hladké po ploše,

již rozpjal mráz nad hlubinou.

Spí dítko matce na hrudi,

a vichru plá je probudí.

ó máti, máti, zebe mráz! —
Jen stiš se, dít, na chvilku,

ach nemám než tu košilku

:

jen usni, bude lépe zas.
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Jdou dumy v chýš mou potají;

sí vkol srdce spádají;

a jedva vzdech jsem uvolnil,

již zledovl mi na skle v sníh,

tak hlouký jak kvtu smích;

vždy snil jsem, o jae jsem snil.

Strom odl se v šat lilijí,

snes mráz mu stíbro na šíji

a šperk a tžké tepení;

a každý pe i vtvika,

když ze snní se rozhýká,

jak zvonek zní na vzkíšení.

Msíek v chýš je nachýlen,

mé dve pede bílý len.

V ni každou píse zaplitá,

až srdce kouzlem otoí

;

zím arovných jí do oi,

zda jaro v nich mi nesvítá.

Host vzácný pijde do kraje

;

vše zbudí se, sníh roztaje,

list svadlý prchá s rueji —
sad, háj, luh šperky odmyká

;

ples pijde, smutek uniká,

a srdce bije prudeji.

eská balada a romance.

Podává

Ferdinand Schulz.

II.

V poátcích novovké básnické literatury eské nevyhnuteln

musíme rozeznávati dv dležité vci a dvojí dobu. Puchmayerovým
Sebráním básní a zpv r. 1795 obnovená poesie eská poala se

psáti; Jungmannovým pekladem Miltonova Ztraceného ráje r. 1804

a Chateaubriandovy Ataly r. 1805 nyní poíná se ísti.

Stojíme ped jedním z nejvtších div v djinách druhého života

eského. Básnická mluva náhle vytryskla z mysli eské jako pramen

ze skály. Tak dlouhé vky nebylo jí v echách slyšeti ; tak nevýslovn

teskno a žalostno bylo tu bez ní; tak chudý, prázdný, neblahý, ne-
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Mastný vlekl se bez ní eský život : tu z nenadání jako heslo vzkíšení

opt zaznla po vlasti naší. Josef Jungmann jest tvrcem jejím. Sám
ješt r. 1793 pro chatrnou znalost jazyka mateského v posmch vy-

dán i u echv neuvdomlých a zpoly odrodilých, už roku 1800 jal

se básnickým rouchem eským odívati dv díla, jež tehdejší intelligence

evropská prohlašovala za nedostižné vzory poetického umní, a za

tyi léta podal skvlý dkaz, že jazyk eský posud spsobilý jest

k pstování nejvyšší slovesné krásy. Však Jungmann pinesl do pí-

semnictví eského ješt nco, ehož nedostatek posud rovnž bolestné

se jevil, jako nedostatek mluvy opravdu básnické. Literární a hlavn

básnická innost eská nejbližších pedchdcv jeho plynula zajisté

z vroucího nadšení vlasteneckého, z nžné lásky k národu a k jazyku

;

vsak šlechetné tyto city nestaily na obnovení slovesného umní e-
ského. Jungmann dodal, co tu scházelo: umlecký vkus, básnický vzlet,

(drtili/; jím krásné písemnictví eské pojednou uvedeno bylo v adu
literatur evropských.

eská výpravná poesie rokem 1806 vstoupila v novou dobu.

Jungmann peložil Burgerovu honoru (v Hlasateli I.) a sepsal pvodní
romanci Oldich a Božena. V Lenoe poprvé zaznly dobré eské
jiunbii a metrm originálu zachováno úpln. Podobného mistrovství

v ovládání básnické formy nedokázal ped Jungmannem žádný novovký
spisovatel eský. A co se týe jazyka, teme Jungmannovu Lenoru,

jako by byla psána dnes a nikoliv ped sedmdesáti lety, na samém
poátku nové poesie eské. Což tu eština jinak vypadala než v Ukrut-

ném myslivci Prokopa Šedivého, ano i než v Puchmayerov Vaku
Yšcboji! A Jungmann volil sob všude práce nejtžší. Také Lenorou

chtl dokázati a dokázal, že jazyk eský v rukou mistrových všechny

nesnáze básnické skladby vítzn pekoná. S nepatrnými opravami

mohla by Lenora Jungmannova z r. 1806 vydati se jako dobrá básnická

práce z doby nejnovjší. Celkem pak nedovedl by ani ted peložiti

ten nejvyšší vzor nmecké romance u nás nikdo lépe. Ped sedmdesáti

lety byl Jungmann jediný, jenž mohl dokázati ten div slovesného umní
eského.

Vycvienost, ku kteréž pi tom dospl, byla mu podntem k slo-

žení pvodní romance Oldich a Božena. Látka sama jest pro um-
lecké zpracování ve form romance velice vhodná. Jasnost, plastinost.

rychlý postup a vysoká poetinost dje vybízí k básnní nemén než

interes vlastenecký, jenž vane z píbhu po echách ode dávna obecn
známého. Už samou volbou pedmtu Jungmann osvdil svj jemný

umlecký vkus i v oboru básnictví výpravného. Provedení pak sluší

nazvati tím zdailejší, ím více opakuje se mezi námi o Jungmannovi

tvrzení, že vlastn nebyl básníkem.

Chcemeli vše, co Jungmann napsal ve verších, považovati hlavn
za ovoce jeho rutiny v slovesnosti a v esthetice, za plod jeho vysoké

literární vzdlanosti, musíme dsledn uznati, že pouhá znalost pravidel

D nho byla vtši náhradou básnického talentu, než u jiných spisova-

teluv. Však není naprosto žádné píiny, aby Jungmannovi na poli

básnické innosti snad se shovívalo k vli jeho velikým zásluhám

v oboru filologickém, aby snad jen z njaké vdnosti neb zdvoilosti

15
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nyní vedle Slovníku a prosaických spisv jeho se vzpomínalo také jeho

poetických skladeh, aby literaturou naší dále se vleklo tvrzení, že

Jungmann byl sice veliký uenec ale malý básník. Dležitost Jung-

mannova v djinách eského jazyka zajisté nkolikráte pesáhaje jeho

význam v djinách eského básnictví; ale vlastní jeho výtenost v oboru

jednom nemže zastiovati a nezastiuje ceny jeho v oboru druhém.

Kdy by nám Jungmann nebyl podal Slovníku, Historie literatury a zna-

menitých úvah o jazyku a písemnictví eském, kdy by byl pestal na

pouhých pekladech Miltonova Ztraceného ráje, Chateaubriandovy Ataly,

Hermana a Doroty z Gothe, Elegie na hrobkách veskýcb z Graye,

Popeova Mesiáše, téhož Lazebnice, Eloisy a Abélarda, Herderova Kon
z hory a balad z Biirgera, Schiliera a Gothe: sláva jeho básnická

hlásala by se u nás obecn; nebo k tomu všemu bylo potebí sku-

teného básníka. A jen nkdo, nejsa básník, pekládá dnes dotená
díla z franiny, angliiny a nminy na jazyk eský ješt jednou a pi-

rovná pak své peklady s Jungmannovými ! Ale ponvadž Jungraann

mimo práce básnické, peložené i pvodní, zstavil nám ješt díla jiná,

která už objemností svou vzbuzují obdiv a pro praktické poteby ja-

zyka našeho se stala hlavním pramenem: jen proto vešlo u nás tu

a tam v obyej, vážiti sob jeho básnického talentu mén, ano až

píliš málo. O Puchmayerovi, Vojtchu Nejedlém, Hnvkovském atd.

nemluví se tém ani jinak, než co o básnících; ale Jungmann, jenž

opravdovou poesií nad n všechny vysoko vyniká, byl prý jen slavný

uenec.

Takové mínní o jedné z nejdležitjších stránek naší literatury

musí se opraviti. Nejvnitrnjší jádro v celé povaze Jungmannov, hlavní

osa, kolem které celý život jeho se toil, byla poesie ; Jungmann byl

opravdovým básníkem.

V naší poesii výpravné jeho Oldich a Božena vždy zahájí adu
dobrých skladeb pvodních. Sám Vojtch Nejedlý uznal, že to pedmt
mnohem dstojnjší pro romanci než Vyšehradský sloup, mnohem
vhodnjší než Nevdná dcera a Nemilosrdný otec, i jal se strojili

v nm Jungmannovi ihned konkurenci. Už r. 1808 objevila se v Hla-

sateli jeho „balada" s nápisem: Krásná Božena. Ale kdo ješt nezná

povýšenost Jungmannovu v poesii nad V. Nejedlým, a pihlédne, jakým
spsobem každý z nich zpracoval touž látku. Ti tom ješt sluší

uvažovati, že V. Nejedlý ml Jungmannovu skladbu již ped sebou a

že mohl miti, jak by ji v básnické cen pekonal. Jungmannova

plastická strunost rozplizla se u V. Nejedlého opt v mlké a roz-

vláné povídání, Jungmannv umlecký vzlet vlee se u V. Nejedlého

opt v sousedském výkladu.

Nemžeme si ani pomysliti, pro Nejedlý touž látku po Jungman-

novi a ješt tak spšn spracoval znova, leda že chtl jeho umlecké
dílo opraviti, že je považoval v té form za píliš vysoké nad všemi

baladami a romancemi, které v Sebrání básní a zpv jím, Iinvkovským

a Puchmayerem podány byly, že chtl Jungmannovu báse — /.popli-

li iriso vat,

Tomu úelu snažil se dostáti, když o Krásné Božen zapl takto :



eská balada a romance. 227

Klátí zv. a chasa vrná
chystá pánu radosti;

nic to naplat, mrana erná
hrnou na nj starosti.

Nemá stání, cos ho dusí,

cos ho žene pustinou,

z lesa vytrhnouti musí,

musí jeti rovinou.

Jak blesk jede s chasou polem,
jede k skrovn vesnici,

v trysku ohlíží se kolem,
vidí práti divici.

Jungmannova báse až k témuž zjevu zní takto

:

Oldich neml doma stání,

jak se dnilo, na lov jel,

na pustin v hulákání
vyražení dojít chtl.

Cos mu do srdce se dralo.

cosi mátlo myšlení,

jakés do svta ho hnalo
nevýslovn toužení.

Polem jede, ehos hledá,

hledá srdce pokoje

;

to mu oddechnutí nedá,

množi hnutím rozbroje.

Víš ty. kde selskou dvici
vzal kníže za ženu V

Pro Peruc ves, a studnici

tam zovou Božemi?
Své vlasti neznaje bh.
i jsili ty Cech?

K své zvli Oldra kníže byl
a pro své trampoty
kdys v troubu lovci udeil,
tu šlechta s holoty
se hnu? z Postoloprt,

i lovec i chrt.

A hurra ! honba a- lesin,

a z lesa hluí v plá,
a knížeti tu v ddin
se jeví dražší la.
I jal se v pocitu stát.

se divit a ptát:

„Hle! peroucí tu dvici
tam pi tom roubení;
ó div! v té malé vesnici

tak pkné stvoení

!

Kdos kvítku v pustin nám,
jak zvát tebe mám?"

Šastný vliv umlecké techniky Biirgerovy jeví se pi Jungman-
uovi nepopirateln. Dj rychle postupuje, neodbouje po každém ádku,
nevážné za každou slokou ; básník nás zachvacuje a unáší rostoucí

živosti ei. A jaká nžnost, jaká poesie v Jungmannovu obrazu, když

Oldich s Boženou se setkal! Nkolik slov postaí, aby rytískost

Oldichova a nelíená cudnost Uožcnina vynikly.

Dí ona : „Slovu Božena.- „0 lovce, netrop, kdoskoli,
A její hled se rdl. si smíchy z prostého.

„Ta Božena jest má žena," Jsem dívka veská jakkoli,

on zase povdl. Nšak ducha estného.
A zeman voln se smál, Tvj, pane, v mst je svt.
lid v podivu stál. tam kvete ti kvt."

„Ho, ho, ty dvo, knížeti

kvt kde chce rozkvétá,

ty mj mé slovo v pamti.
Indi zítra více dá."
Stál zeman do zem vryt,

má potchu lid.

(o tu všelikého nepíslušného povídání, co ncrytískveh miavuv,

neuhla/.eiiého zaáteénictví v lásce, co rozedéného nevkusného dje
V. Nejedlého!

Tu se kníže zaraženy
diví kráse nevinné

:

„Kýž mne, mluví rozhorlený,

panna k sob pivine.

Kýž mne ze všech jediného
zlatý andl miluje !"

Za to /. srdce upímného
vrnost stálou slibuje.

l.V

K ní se B všetenosti žene.

Médi jako bez sebe,

\ zdycná : 1 >ve vyvolené !

stáni dojdu ii tebe

!

I hned panny pozdravuje,
na cesta se k Praze ptá

:

ochotn ji ukazuje
jako kvitck dívka ctná.
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Nemoha se zdrže, živ -Ion t volím, jenom tebe

vypravuje lásku svou; budu vn milovat,

„Se mnou poj!" dí lichotiv, za tvou lásku láskou nebe
„budiž panno ženou mou." na zemi ti arovat.

Panna sladce odpovídá: Na jen vzdechneš, pomyšleni

„Jdte, pane, do msta! hned se v skutek uvede,

Tam se pro vás slavn hlídá na sta lidu v okamžení

jak máj krásná nevsta." pro t kraje projede.

„Což mn do žen v hrdém mst. Na sta lidu s ochotností

což mi do jich slinosti

;

pro t vydá život svj,

já jen dychtím po nevst, každý z Cech s horlivostí

s níž bych došel radosti. bude, panno, otrok tvj.

Tys má dívka utšená; Jak jen kyneš, hluná radost

tys má rozkoš, tys mj svt! luno krásy rozvine,

S tebou, ženo vyvolena, v rozkoši tvá zlatá mladost

chtl bych strávit na sta let. jako voda uplyne.

Poj jen, pivi k srdci mému
milostná se dívinko!
vyznej milákovi svému

:

miluji t, dušinko!"

Z nákladu slov, jejž V. Nejedlý této Oldichov milostné dekla-

maci vnoval, mohli bychom se domýšleti, že hlavn o ni mu šlo, kdy/

jal se po Jungmannovi opvati krásnou Boženu, a mžeme býti uji-

štni, že krasochuti souasných kuchaek V. Nejedlý mnohem více vy-

hovl než Jungmann. To. zdálo se Nejedlému nejvtším nedostatkem

básn Jungmannovy, že v ní není žádného formálního vyznání lásky.

Jak mohl Jungmann opomenouti tak krásné píležitosti k uložení n-
kolika laciných frásí na dobrý úrok pi tenástvu, kteréž musí se cí-

titi uctno knížecí láskou ješt po osmi stech letech

!

Ta chyba musila se rychle napraviti. A proto už za dv léta

tenái Hlasatele seznali, jak vlastn povinna byla vypadati romance

Jungmannova. Spoleenské šosáctví chtlo vládnouti dále i v litera-

tue; o njakém básnickém umní pan fará Nejedlý neml tušení,

ani když Jungmann mu je byl po esku ped oi postavil. Proto jest

i jeho Krásná Božena úpln hodná jeho Oldicha. Nejedlého romance

není nic jiného než pravšední námluvy za zády otcovými, ale se šast-

ným ukonením, jakmile ženich sám zruší své ineognito.

Nejedlý skrátil i národní podání a vybral sob z nho jen tolik,

kolik zdálo se mu potebí k rozpedení nechutného duetta u studn

v Peruci; jeho „balada" není žádný dj, nýbrž pouhá situace, v níž

ob hlavní osoby velice smutné úlohy hrají. Krásná Božena nemá

ani nejmenší poesie do sebe. Kdo by ji snad považoval za njaký

ideál ženskosti, zkoumejž obraz, jejž nám o ní Nejedlý podává, kdy/

ji byl Oldich vyzval, aby so pivinula k jeho srdci.

Panna jako rže hlavu „Nesmím s vámi, pane, jíti

krásnou k zemi sklopila, podle smyslu vašeho,

slova íci nejsouc v stavu, doma musím, doma býti

aby lásku zjevila. u staeka milého,

Pak se zpamatujíc živ který v lásce od mladosti

vtiskla otce v mysli své; mne co zlato vychoval;

v nevinnosti pívtiv kdož by otce v churavosti

ekla k tob, kníže ctné: jako dcera miloval!"
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S takovou námitkou panny Boženy kníže Oldich i dle V. Nejed-

lého ml velmi snadnou práci. Otec se podá, jakmile uslyší, do jakého

pátelstva se dostane. Zcela po sousedsku

!

„Ten rád svolí, dve zlaté!

Odekne se dítte,
aby došel, když mu mate
láska hlavu, knížete "

Opt pestávka v dji ; básník sám nemže se rozlouit se si-

tuací mezi ženichem, který znal úinek své ceny na nervy chudého

otce, a mezi pannou chyte upejpavou, která už se nemohla dokati, aby

vzácný milovník ..promluvil s rodii." Proto teme u Nejedlého dále:

Takto Oldich mluv s pannou Darmo mluvil, darmo vnadil

srdci svému pohovil; krásnou duši nevinnou,

stále mluvil, milovanou dívin bystrý duch mu radil.

by si dívku ulovil. by sel kníže pro jinou.

Ta se sladce usmívajíc By si zvolil ozdobené
sliby svést se nedala, dvorským krojem panice,

panskou slávou pohrdajíc nechal sprosté, zavržené
v lásce štstí hledala. na pokoji dívice.

Však vc pece šastn se skonila. Pišel otec a dal milerád

ITjé požehnání. Vojtch Nejedlý provedl otázku Krásné Boženy ve svém

nebásnickém spsobu až k oltái.

Oldich tím víc zamiloval Slyší prosbu pána svého
pannu dražší nežli svt

;

vidí dívky stydlivost

;

když ji dráždil, pibližoval vychvaluje upímného
k dvoanm se vážný dd. poruníka poctivost.

aby zvdl, co se dje S pláem dceru odevzdává"

s jeho dcerou milostnou. jako drahou nevstu,
spativ kníže hned se smje. za est bohu díky vzdává,
zvolal tváí radostnou: provází je ku mstu.

„Vítej u nás. kníže zlaté. Kníže pann milé klesá

vítej > svými dvoany!- do nárui radostí;

Bek' a maje ruce spjaté ..krásnou ženu, mluv plesá,

k nebi, vítá Pražany. ulovil jsem milostí."

Všechno vrné dle pravidla venkovské praxe na vinici pán, ale

nikoliv dle pravidla poesie ! To vidíme ovšem lépe zachováno u Jung-

manna, jehož Oldich, když byl Boženu pozdravil co svou ženu, s vý-

znamným pokynutím, „ty mj mé slovo v paméti, bh zítra více dá,"

náhle, jak byl se zjevil, zase zmizel, a neposadil se u ní po dlouhém
vyznání lásky ješt na nkolik hodin, aby „do ní stále mluvil," „sliby

ji svádl", „ji dráždil," „jí nenechal na pokoji." Lov bral se dále.

A hurra! honba klopoce
a zmizne v lesin.

Ó jak se troudí hluboce!
< ) j;ik je dívin!
A zeman jitru Be bál,

VŠak lid jeho pál.

A doma Oldich:

-Ar" na hnul cho mi vypraví trnu žena dstojné,
dvr slušný ústrojn kde kvete krása i ctnost,

a knížecí mi oslaví tam urozenost."
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A z jitra slyš! tu ve vrata

cos náhle drnelo,
;i stál tu vz, i od zlata

86 všecko tpytlo.
I vejde družina k ní

a v úklon dí:

Svou kníže velí ústrojn
cho na hrad vypravit,

tvá ctnost a krása dstojn
má trn mu oslavit.

Cti jako urozenost
on krasu a ctnost.

Mnohem poetitji, krásnji a líbcznji než dovedl vysloviti se

sám V. Nejedlého kníže Oldich, pokrauje u Jungmanna družina kní-

žecí ve svém poslání k Božen :

Zm choti panská prostý šat

v ten skvostný zlatohlav,

však na panovný vezmi hrad
ten tichý prostý mrav.
Ten tichý prosty mrav.
je nad zlatohlav.

Vdej na ty zlaté kadee
to drahé kamení,
jest jeho leskot krásy tvé
jen slabé znamení.
(Jo s krásou rovnané tvou
démanty, co jsou ?

Tch perel mírná jasnota

tvá adra ozdobí

:

jim ctnota tvá i dobrota
se v cen podobí.

Ó pro tvou ctnotu a est
co perla, co jest?

Jungmannova romance nekoní svatbou, nýbrž snmem, na nmž
Oldich reptání shromáždných velmožv, že na stolec knížecí uvedl

selské dve, moha sob pece vybrati mezi dcerami zemanskými, kára:

Ha! ty zemanstvo bláhové
mj ve cti rolní rod!
Ze Stadic tvoji vládcové
svj vyvodili plod.
I platí krása i ctnost

co urozenost.

Tak vrn zachována i sama národní tradice, a satek s Boženou
nestenil se toliko na soukromou radost neb dobrodružnou podivnstku
Oldichovu, jako u V. Nejedlého, nýbrž zstal ve své dležitosti ná-

rodní a vlastenecké. Poetická stránka skladby zajisté tím jen získala.

Zastavili jsme se pi Jungmannov Oldichu a Božen, abychom
doložili svj soud o básnickém talentu „slavného uence." Je,st to

první dobrá pvodní romance eská. Aby pak se nezdálo, že spso-
bilost Vojtcha Nejedlého k poesii teprv my pokládáme za nedosta-

tenou, kdežto snad jeho souasníci jí okouzleni byli, poukazujeme tu

k výroku, jenž v té píin vyšel na jevo už léta 1811, tedy už také

na základ Nejedlého „balady" o Krásné Božen. Dne 12. záí 1811
Jungmann ve svém listu z Litomic k Ant. Markovi se zmiuje, že

byl u nho Purhyn z Libochovic a že „Nejedlého ec se mu zdá
tuze obecná neb sprostá pro poesii." Cítili tedy už estheticky vzdlaní
souasníci V. Nejedlého velmi dobe, že veškeré jeho veršování, které

hlavn a nejradji kolem balady a romance se toí, umní eskému
na prospch není. A bylali dle uznání jejich už V. Nejedlého e pro

poesii tuze obecná a sprostá, jak asi poznamenali e Hnvkovského ?

Však V. Nejedlý konen sám tušil, že ta cesta, kterou posud
kráel, do chrámu umní nevede. Pepracoval r. 1816 opt svou ba-

ladu o Krásné Božen. Osnovu dje nechal bez všeliké zmny; toliko
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titul znl nyní Oldich. V druhém díla jeho Básní, vydaných roku

1833, jest to skladba nejposlednjší. Považoval tedy V. Nejedlý sám

svou básnickon innost v ní jaksi za dovršenou a ukonenou. A po-

nvadž nejspíše chtl napraviti jeden hích na poesii eské roku 1808
spáchaný, jest Oldich zajímavým plodem jeho Mnsy. Vizme, jak úelu
svého dosáhl.

Oldich v divé truchlivosti

trýznil hlavu trampotami,

tejral srdce nevolností,

slouhy plašil zamraením.

Darmo dnem i nocí hledal

pokoje a oddechnutí,

darmo v blesku jasné slávy.

v rozkoši a veselosti

mrtvil bouícího srdce

prudkost: srdce zpurnje tlouklo.

v plesu neml stání, ani

v poušti utšen chvíle.

By se z klepet nevrlosti

vytrhl, vyjel s dvorem slavným
v hust lesy. klátil zv a

strojil srdci vyražení.

I zde sivé mraky jako
sovy z pustin vyletly.

i zde knížeti se zvuné
vyražení znechutnlo.

Jak by cos ho z lesa hnalo,

kvapí polem ku potku,
kde co andl krásná panna
v isté vod šaty pere.

S zaražením zastavuje

u panny se kníže, hledí

i potšením na výmluvný
pohled, na rozkošn tlo.

Ptá se, kudy cesta k Praze
'nho vede: dívka

obraz nevinnosti v rajské

kráse Btojíc ukazuje.

Oldich diví se a jasní

pohled, ouzkost se srdce mu
padá, vztek se plaší, stání

u Boženy vlídn došel.

Sladký hlas zní v uších, v srdce
vluznjr se láska, kouzlí

muži rozkoše a vlasti

v kvtn budoucnosti štstí.

„Tys mj život, tys m panno
potšení !" hlásá kníže
s srdeností rozhorlený
láskou k dívce zaražené.

Pann studem ervená se
tvá. a slza nevinnosti
z oka milostného kape,

OUtlé pann srdce trne.

Kníže bystrým okem patí
na šlechetné dve, v cist
kráse, v nelíeném zmatku
s rozkoší se pase práv:

„Co se dsíš dívko zlatá

muže laskavého, který
svj by život s ochotností

za tvé štstí obtoval,

který srdce nevinného
více sob nežli zlata,

více nežli rozkoše a

slávy všeho svta váží.

Vzhledni vzhru! dušinko! a

slih mi u živého boha,

že mne vrn milovati,

že mou ženkou slouti budeš."

Panna studem klopí oi.
tváí pomatenou, hlasem
temným celá na tle se

tesouc k ženichovi mluví

:

„Jak by sprostá dívka mohla
o muže se vznešeného
pokusiti, nádhern a

krásné slen pána vzíti?"

„Což mi panno ušlechtilá

do hradosti. do líené
krásy V Já si volím krásu
istou s drahou nevinností.

Ty jsi poklad srdce mého,
i m duše nezrušená
krása, u t mj duch došel

utišení, život stání.

Jak jsem spatil tebe. všecky
ducha truchlivosti zhasly,

kdežto v boui ozdobného
msta bleskem slávy rostly.

Nepohrdej mužem vrným,
který t co oko v hlav
nuluje a Svého štstí

hledaje t blažit bude.

Xa tvj rozkaz rozvine se

sláva, klenoty a zlato

k noliouin tvým se složí, radost

vykvete co v božském ráji."

j » mé srdce tiché pane!
netoužilo po lahodné

Bláv. nehledalo štstí

v pokladech a veselosti.
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Mne jen Brdce upímnost a

láska tší, v 8onkronmosti
s rozmilými pebývajíc
pátel] i selte blažím."

1 mne drahá ženo budeš
blažiti a po truchlivé

práci láskou lichotivou

sladit chutné veselosti.

I já zapomenu na blesk

svodný rodu vznešeného,
rád i v spolenosti milé

ženy soukromnost si zvolím,

kde jen nevinné a isté
srdce srdci upímnému
bude strojit vyražení,

láska lásce stavt ráje;

kde nám dnové živobytí

radostného uplynou co
okamžení, kde se tšíc
eknem: láska k nebi vede.

Pivi, milenko, se k muži
šlechetnému a rci : „I já
tebe miluji a s tebou
v rozkoš, s tebou v ouzkost pjdu. u

Panna jako rže krásná

v pívtivé stydlivosti

vzdychá: „Miluji t! však mne
láska svatá k otci vine.

Kdož by poctivého starce,

který tun co zlato choval,

srdce šlechtil hlavu jasné,

nyní v churavosti hledl.

kdyby dcera opustila

pro milého muže otce,

sob rozvinujíc štstí

starci ukovala bídu V"

„Nestrachuj se, dobrá duše,

o milého otce; oba
staekovi osladíme
láskou vku obtížnosti;

oba jeho požehnáním
okejem a jako boží

andlov pocítíme
spolu blaženosti pravé."

Dí a k srdci horoucímu
tiskne pannu nad svt dražší,

nad kvtiny rozkošnjší,
když se panstvo s otcem blíží.

Dcera letí do náruí
rozmilému otci, skrývá
studem ozdobené tvái,
ach, jak šastná jsem! mu zjeví.

Kníže s jasným okem panstvu
ukazuje vyvolenou
pannu, s horlivostí Cechm
pedstavuje krásnou knžnu.

Dívka leká se a panstvo
plesá; v hluné sláv kníže
šastný rozkoš svou a krásu
milé vlasti k Praze vede.

Co tu napraveno? eho tu získáno? Která balada jest lepší?

Krásná Božena nebo Oldich? Smysl pro skutenou krásu umleckou,
básnický talent, který V. Nejedlému scházel r. 1808, nedostavil se ani

za osm let pozdji. Krásná Božena pestala se mu líbit ; však Oldich
nepodail se mu lépe. Ponkud jiná slova, ale poesie opt žádná

!

Ano po osmi letech básnická síla V. Nejedlého ješt seslábla, že už

ani nestaila v Oldichu na takové špatné rýmy, v nichž sepsána byla

Krásná Božena. Holá, vtšinou ani správné nestilisovavá, všeho vzletu

prázdná prosa už valí se tu širokým proudem. Tak smutn skonilo

V. Nejedlého úastenství v eské balad a romanci.

Oba bratí Nejedlí doznali na sob vítzné moci ducha Jung-

mannova : Vojtch v poesii, Jan ve vd. —
Koncem roku 1808 Jungmannova báse Oldich a Božena byla

a zstala nejlepší pvodní romancí eskou. Nesnadno sob vysvtliti,

pro za sedm let pozdji ješt i P. J. Šafaík v Hromádkových Pr-

votinách pkných umní k též látce se vrátil, tak že máme Oldicha
a Boženu jakožto báse výpravnou tyikráte : jednou a nejprve od

Jungmanna, dvakráte od V. Nejedlého a jednou od P. J. Šafaíka.

Však ani Šafaík nedovedl básniti lépe než Jungmann, jak z nkolika
následujících slok se jeví.
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„Jen skokem, skokem za námi!
kdo v pole z housti strojí:

aj ! dým a páry ped námi,

tam jisto víska stojí !"

Tak Oldich, kníže vznešené
si zve lovce /.plašené.

a bádá kon mdlého,

by nesl jezdce svého.

Tikrát jim slunce zmizelo,

co hnali tmi klesty

:

tikrát se znova zastkvélo,

oo s pravé sešli cesty.

Již tém všickni klesají,

když náhle v srdci zplesaji:

jak kníže okem kyne,

tu strach a starost hyne.

_Kdo z vás zde misto toto zná V

kdo jeho jméno zjeví?"

Tak ctné se kníže lovc ptá;

než nikdo místa neví.

„Jdi, šmile. ptej se dvice,
,i:i pere blízko studnice,

ta tob ves, a kdo ví.

i vzdáli dráhy poví !

u

..Kuli s tebou! Švarná paniko!
.... I 8 vámi, vzácný pane!""
„Jak sluje ves ta. sestiko,
a v které leží stran ?•

„Ta víska zove Ztracená,

s den ode dráhy vzdálená.

kdo trochu touže pjde.
i díve tamo dujde.""

To ekne dívka zdšená
a modré oi sklopí.

Než knížete se plamenná
a prudká žádost chopí.

„I mžli íci dívina.
v í panství leží ddina?
kdo blíž ní cestu tratí,

tem jméno k smíchu platí!"

__Xáš pan je hrab Borovské,
snad vru znám je s vámi?
Dnes bude v tvrzi otcovské.

jen vera byl zde s námi.

Pak ves ta slov Ztracenou
skrz eku spodem zhlcenou.

an s hlukem tamto s skály

se dolu v propast" válí"" atd. atd

Nad Krásnou Boženou i nad Oldichem V. Nejedlého zajisté

znan povýšená, ušlechtilejším vkusem proniknutá, však ped plasti-

ností básn Jungmannovy ustupující skladba, která vedle ostatních

proslavených literárních dl Šafaíkových už dávno v obecné zapome-
nutí zapadla.

III.

Od roku 1808, když perušeno bylo vydávání Hlasatele J. Ne-
jedlým v Praze, až do roku 1813, když J. Hromádko poal ve Vídni

vydávati nový literární asopis: Prvotiny pkných umní, balada i ro-

mance eská odpoívala jako vbec všechna básnická innost a pro-

dukce v jazyku našem.

Rok 1813 nabyl v rozvoji eské balady a romance jakési pa-
mátnosti, že se poaly u nás pekládati balady Schillerovy, a sice

ihned roghodn dohe. Šastný zaátek uinil Jungmannv nejmilejší

žák a nejvroucnjší pítel, Antonín Marek, jehož Chod do železnice
byl hlavní událostí v krásném písemnictví eském od r. 180G a ohla-

šoval, že obnovené literatue naší opt pibyl výborný znatel jazyka
a básnicky vzdlaný pstitel. Metrm originálu zachováno v Markov
pekladu vrn a jamby plynou tém naskrze bez ouhony. Byl to

nepopirateln nový a znaný pokrok v eském umní básnickém, když
cizí klasikové ve zdailém, ano na mnoze výborném peklade k nám
mohli se uvádti.

Marek zdokonaloval se v nesnadném pekládáni Schillerových
'nálad velmi rychle. I'ž roku následujícího, 1814, vyšla v Prvotinách
Ptka s ještrem, více co pebásnni než co peklad. .lest vru ne-

malou lahodou, ísti z r. 1814 tyto verše:
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Což taký hluk a lidu chvat

má po ulici znamenat?
Zdaž Ethodus v plamenu se boí?
Aj ! rytí na vysokém oi
ní z sterých vkol sebe hlav

nad shlouený ten lidu dav,

a za ním k nepodobno vci
potvoru vidt strašnou vléci.

Drak zdá se být dle ocasu
s širokou krokodýla tlamou,

a všecko trne v úžasu
nad jezdcem i nad šelmou samou.

1 stero Masu volá na

:

hle, nastojte! fcot ta, sa.
co skot i slouhy Dáše žrala,

to jest ten rek, jímž za své vzala.

.Již mnohé smélce na vraha
vybídla ped ním odvaha,
než nikdo neušel své zhouby,
jen statný rek jest hoden chlouby,
A k klášteru jdou prvodem,
kdež rychle špitálského ádu
rytíi svatojanští snm
jsou obsadili k tomu pádu. atd.

Souasn s tímto velezdailým pekladem A. Markovým také Jos.

Jungmann ve tvrtém svazku Sebrání zpv a básní vydal Schille-

rovu liiúcavihn v rouchu eském naskrze dokonalém a složil druhou

svou romanci pvodní, jménem Zuzanna. Pedmt vzat jest z djv
husitských. Litomický primas, Mikuláš Pichl, dal tymecitma mla-

dých mšan, kteí k husitství se znali, v Labi utopiti, nešete pi
tom ani svého zet. Básnickou cenou Zuzanna nerovná se Oldichu
a Božen, ale pece vyniká tak, že vedle ní poslední troje výpravné

veršování HnvkovsJccho, totiž Drahomíra, Bezhlavý Jcnz (1814)

a Plnoní sond v Klatovech (1815) v oblíbené, pouliní a krmá-
ské manýe skladatelov iní nevýslovn trapný literární dojem.

Drahomíra už svým titulem naznaovala, že nebaží po umlecké
sláv, nýbrž že se spokojí s pochvalou jarmarení. „Pesmutná hi-

storie o Drahomíe, kterak se na Hradanech s vozem i s komi pro-

padla; zpívaná od písnikáe o Hradanské pouti" dávala zejm na

jevo, že chce zstati na stupni Vyšehradského sloupu, a že všechno

esthetické úsilí Juntonannovo a Markovo minulo se pi jejím pvodci se

vším úinkem. Hnvkovský pi spisování své Drahomíry skuten ne-

myslil na nikoho jiného, než na kramáe a obecenstvo jeho. Nepova-

žoval poesii za spsobilou k úelm vyšším, než k jakým jí užívá za

naší pamti na píklad František Hais
;
jen s tím dležitým rozdílem,

že tento veršovec má tolik umleckého citu a vtipu, aby svých kolo-

vrátkových rýmovaek nevydával co „Drobné básn" a nemyslil, že nále-

žejí do literatury. Nkteré ukázky z Drahomíry Hnvkovského postaí,

aby tato spisovatelská pednost novovkého písnikáe tím spíše vynikla.

Sem pote dobí lidiky,
jenž ctíte staré asy,
zde poslechnte písniky,
že se vám zježí vlasy;
nebude teba za n brát,

od sebe budou samy stát

jak šttiny vám vzhru,
strach vám, — že máte múru.

Vy pec se dáte pohnouti,
z vás mnohé pohromad
sem tam jsem vidl na pouti,

na Mstku, Vyšehrad,
výroní kde byl slaven den,
mli jste huby do koen;
a ješt po zpívání
byli jste v poslouchání.

Vám hodno; však ne Pražákm
zazpívat historyi,

posmívají se zpvákm,
z nich tropí komedyi

;

a starožitné památky
za lživé drží pohádky,
vás všecky poslouchae
drží jen za trubae.

Zde, co má leží krabice

s písnmi, byla díra,

kde se ta lítá draice
propadla Drahomíra

:

zde stával s malováním sloup,

by pochopil i každý troup,

co skryto jest v té díe,

by dát to musil k víe.
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Z všech potvor, co kdy nosila

sem eská, nad vši mini
lítjší žádna nebyla
nad zlici Drahomíru:
to byla arcipohanka
a na kesany tyranka,

sklad pýchy, nádherností,

msty, sváru, ukrutnosti.

Nkolik znám sic hrabnek
v pýše ji neoddají,

když sprostý jim nepijde vdk,
do oí naplivají:

vonucí jest jim sprostý lid,

nádhernost nejmilejší cit;

páchají, co jim možné,
pi tom jsou pepobožné.

Ta knžna byla nezbedná,
a eknu bez okolk,
že byla ertem posedlá,

s ním také v blízkém spolku.

A protož kusy tropila,

že se jí zem hrozila:

a její srdce hrdé
nad ocel bylo tvrdé.

Zakusil mnoho Vratislav

tu lítou sani krot,
k ní celý láskou vroucnou plav

chtl žíti pi jednot;
však knžna pravá vzteklice

byla jest lítá draice:
nevela na poktnce,
mít chtla odtržence.

Když po úmrtí manžela
vlády se uchopila

tu teprv žezlem zpupnla,
ukrutnost prozradila.

Mluv Pražské svaté dláždní
jak pohanové vzbuzení

tvou dlažbu jednu každou
jsou poskvrnili vraždou.

Hned dala boit kostely

kesanské prvotiny;
vže se dolu kácely,

ostaly zíceniny.

X i hledíce už ani k slovesné, umlecké stránce této „historie",

musíme až ustrnouti nad tou vzdlaností, která do mysli našeho lidu

vštpovala taliové výklady domácích djin! Ani nemžeme zamleti

své podivení, že Puchmayer pijal tu poutnikou písniku do svého

Sebrání zpv a básní. (V. díl 1814). Když pak už ta byla uznána

za hodnu uveejnní ve sborníku obnoveného básnictví eského, ne-

pekvapuje nás, že tam nalezl místo také Bezhlavý hiz. Zase pe-
krásná historie, a v témž rouše, v kterém ped námi propadla se

Drahomíra

!

Dala též písné rozkazy,

páliti svaté obrazy;

vypovdla knze
pes skalné eské meze.

Byla jest práv nedle,
když jela v pomp zlaté,

lid na Hradanech v kostele

modlil se pi mši svaté.

Zaslechna zvonit vozka sstoup

s vozu, by se poklonil hloub,

nechal ji s komi státi,

ona zaala láti.

Kn klela, až se kostel tas,

až se hýbala zem:
Proklatý bute každý z vás,

proklato eské plém,
ano ctí bohy židovské

a potupuje otcovské,

pro tyto sem vedrané
mají být pošlapané.

A hle! co se hned stalo v tom?
Otevela se díra.

Hmot byl, jako když tlue hrom,
dsí se Drahomíra.
Brny její se zpínaji,

dna hle pod nimi padají,

cítit jest 'síry puchu,

vidti roj zlých duchu.

To byla hrza, to byl strach,

vidti živé ábly,
a pekla výhe : smutný tah !

Hrzou všem nehty zábly.

Roj ert vidt k ní se drát,

slyšeti druhé z pekla vát,
v té díe rozlíhání

koáru hrncování.

Hlete, jaký jest potkal div

tak pobožného vozku,
na suchu klee zstal živ,

než bledý jako z vosku.
Bi jeho, a jím nepohnul,

sám od sebe se vzhru pnul;

Ach! zavírá se díra.

Ach ! kií Drahomíra.
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Po Praze v noci slyšeti hop
tíínohý k a bezhlavý pop,
smutn jezdí a straší;

pod paždim hlavu nosívá duch,
o tech jen jeho klopejtá druh,

hrzou ponúeky plaší.

Jeho jest výjezd zámecký vrch
zastávka první židovský trh,

tam si prohlíží loubí.

V pokoji nechá Karolín stát;

což mu je po nm ? jiný má spád,
všecky kaíírny zvroubí.

František, Florenc, Hyberno zjev

zastávku v Terapii, u Hrozn mev
chvátá do Nekazanky:
truchliv hled v píbytky her,

v lákav byty laskavých dcer,

vjede do slep Branky.

Ješt jsa jinoch v umní žák,
znát bylo, jaký z nj bude pták,
známý rozliným kusem

;

v umní tupý, výborný prá,
v cviení lenoch, povstný hrá
rád již jezdíval klusem.

Uinn knzem, ostal co byl,

jak jindy kepil, hrál, jed a pil,

stavem zhoršil sv mravy

;

Až na tyto pežalostné konce to došlo v nevážnosti k vyšším

úelm a k ušlechtilým formám básnického umní ! Samý ert a ert

:

ve Vyšehradském sloupu, v Mudráku hrníi, v Drahomíe, v Bezhlavém

knzi; až i slávu básníkovu ert vzal, když ji nalezl v hampejze!

Téhož roku 1814 Prvotiny pkných umní uveejnily také dv
romance Hankovy : Myslibor a Mari a Svdce nevinnosti, kteréž

nezasluhují ani bližšího povšimnutí, jsouce toliko veršovaná prosa; a

Puchmayerovo Sebrání zpv a básní (pátý díl) také peklad Antonína
Marka: Kajícná, Fridricha Leopolda Stolhcrga (die Bússende). Ori-

ginál v prvních dvou slokách zní takto:

byl velký svták, špinavý drá,
pomluva, mstitel, klevetá, žrá,
neml tenkrát již hlavy.

V marnosti, vjízd hledával est,
starost ml ženy poctivé svést,

tropil kleveta, sváry.

Milovník býval kubnských hnízd,

tupil a hanl poctivých míst,

žádné nepijal káry.

Jednou se on a podobný druh
u dívky sešli, pekelný duch
oba pomámil láskou;
v oích byl jeden druhému jed,

rád by byl jeden druhého sved
zhoubnou pro soka sázkou.

Dí ten druh : „Tvá bu dívka i est,
jestli že z hradu Pražského sjezd
jízdn vykonáš tryskem."
Velela dívka, pivolil pop,
za lehké drže poskoil v strop,

lákán chválou a ziskem.

Hop, hop, hop pádí ze hradu knz,
jak by ho raroch v povtí nes,

dosah skoro již cíle.

Co je to? ouve! trh na nho as.
kun zlámal nohu, knz srazil vaz,

bda nešastná chvíle!

Hort, ihr lieben deutschen Frauen,
die ihr in der Bliithe seid,

eine Mahr' aus alter Zeit,

die ich selbst nicht ohne Grauen
Eueren Ohren kanu vertrauen

:

denn mit Schrecken solit ihr schauen,
wie ein Kitter, sonder Ulimpf
ráchte seines Bettes Schimpf.

In den alten Biederzeiten,

da noch Keuschheit Sitte war
und ein Weib nicht um ein Haar
durf aus ihreni Wege gleiten,

kam ein Rittersmann von weiten,

der zum Kaiser solíte reiten,

von Navarra's Furst gesandt
in das heilige deutsche Land.

Antonín Marek peložil vc netoliko do eštiny ale i do ech takto

Slyšte, mladé dívky eské,
povst z vetché pamti,
nyní vám chci bájeti

o pokání sleny hezké;
hrza zprávy mén stží
vaše vlasy vzhru zježí:

vzal muž nad ní pomsténi
za zlé zpronevení.

Druhdy estné obyeje
byly zdoba ženských hlav,

nikdy ješt dobrý mrav
neshnil se pes koleje.

Práv tehda ml jest jeti

kamsi k dalekému zeti,

rytí krále polského
do království eského.
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Co následuje, není práv nejvhodnjším tením pro dívky nikde

na svt, a posud nemžeme srozumti, pro Marek adresoval to k nim

v echách. Ani nešlo o pokání njaké sleny, ale ženy, což, jak

známo, velmi podstatn mní povahu skutku a viny.

Fridrich Leopold Stolberg má vedle Burgera jakési zásluhy o nové

založení národního básnictví nmeckého pomocí balady a romance ; ale

nepokoj jeho vlastního vnitra nebyl s to, aby jeho básnickým postavám

propjil njaké jasné a pevné podoby; jeho výpravné básn nemohou

co do umleckého provedení a živosti idey ani býti pirovnány k Ber-

gerovým. Vtšina jich trpí kiklavou neshodou mezi náramnou vážností

kazatelskou a mezi odpornou triviálností. Této vady není prosta ani

slavná „Kajícná", která mimo to není pvodní skladbou nmeckou,
nýbrž francouzskou. Stolberg vyal ji z knihy NouveUes dc la reine

de Navarre a sice z oddlení Heptameron, on histoire des amants

fortunés a neodchylil se od svého originálu ani ve spsob spracování
;

vypravoval jej po nmeku i se všemi pipojenými úvahami pvodního
skladatele.

Pekladem Markovým dostala se francouzská povst dle pekladu

Stolbergova do literatury eské a do Cech. Ale mysl eská odmítla

ji od sebe tak rozhodn, že bychom marn hledali njakou stopu její

v obecné pozornosti neb pamti naší, akoliv drahn jiných píbhíív

cizích u nás se ujalo a zdomácnlo. Kajícná nechtla svditi ani

eskérau pekladateli svému; nedostihla ani Chodu do železnice ani

Ptky s jesterem.

Že ani dobrou báse není tak snadno peložiti dobe, dokázal

v Prvotinách pkných umní roku 1816 František Bezdka, jejž Mar-

kovo a Jungmannovo štstí s romancemi Schillerovými pohádalo k ná-

sledování. Bezdka zvolil sob Bukojemství. Však že k takovým pod-

nikm ml nepomrn více dobré vle než síly, vidti ze samého po-

átku :

K násilníku Dionysovi
vkndl se Mcros s dýkou skryt,
jest však chycen, svázán hbit.
„Cožs chtl s tulichem, mluv vládcovi!"

pravil on hned kvapn vrahovi.

„„Msto litco prosté míti.""

„Za to na kíži máš pníti." —
Dalších dokladv nebude sob zajisté nikdo páti. Ponkud lépe

zdail se nejmenovanému pekladateli Prsten Polykratav v Prvotinách

pkných umní roku 1817. Beze vší píiny jest tu v každém tetím

l šestém verši zmnno metrm; jamby a rýmy na mnoze nesprávný:

Na vrchu domu svého sedl,
veselou odtud myslí hledl,
na svj Samos podmanný.
„Všecko to patí k trnu mému,"
promluvil k králi egyptskému,
„v mi, já jsem pcblažcný."

(Pokraování.)
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Životopisná vzpomínka

od

V. Podhajského.

Rok 187G ztenil nám zase adu vzácných pracovník. V poslední

jeho den zesnul Jan Karel Skoda, statený a neúnavný šiitel osvty

na poli eského školství ; zvst o úmrtí jeho rozšíila se po vlastech

c c-koslovanských, smutekzstavujíc všade, lede lid eský doufá v povzne-

sení síly a moci své zdárným odchováváním mládeže. Jestliže jednotlivé

stavy národa našeho projevují bolnou soustrast nad ztrátou J. K. Škody,

který vlast svou zápalem nejistším miloval, služb její vrn a cele se

obtoval: uitelstvo eské nad jeho mohylou oplakává osvíceného vy-

chovatele, který pochopiv velikého Amosa Komenského, stal se šiitelem

jeho nezvratných pravd v dob, kdy cizí živlové neustávali seslabovati

nám sílu národní a zatarasovati pirozený vývoj ducha vlastního. Škoda

byl muž velezasloužilý mnohostranným svým psobením co pravý buditel

a osvcovatel lidu, co horlivý uitel mládeže a zdárný vychovatel uitel.

S toho stanoviska pohledneme na vydatnou innost jeho.

Rodištm jeho jest Píbram, kde 15. kvtna r, 1810 svtlo svta

spatil. Prvního vzdlání nabyl ve školách svého rodišt, odkud na

akademické gymnasium v Praze pestoupil. Po studiích filosofických

vstoupil r. 1829 do semináe, o tyi léta pozdji byl na knžství vy-

svcen a brzy na to kaplanem v Zlonicích jmenován. Druhým místem

jeho psobení byly Poáple, z nichž r. 1837 do Prahy do Týna byl

pesazen. Dalekosahající zmny, jež se pipravovaly v letech tyi-
cátých, uvedly Škodu v innost spisovatelskou. Hnutí národní tou dobou

se pipravující mlo za tlumoníka vlastenecký asopis Kvty (od r.

1834—42 Kvty eské, od r. 1842—48 Kvty), do nichž nezištní

vlastenci své prvotiny i zralé plody literární ukládali. Ve Kvtech
eských uveejnil i Škoda prvotiny Musy své, peklad „Ženská lest."

Po tomto pokusu následovaly záhy práce hojnjší a vydatnjší. O sob
vydal tiskem „Ježíš Kristus, vzor dokonalosti" (r. 1842) a ti jiné

práce z oboru kazatelského. Památným pro nho a další jeho innost

stal se 6. íjen r. 1848, když byl ustanoven katechetou vzorní eské
hlavní školy a s ní spojeného ústavu uitelského na Novém Mst
Pražském. Také místo katechetské v seminái bohosloveckém mu bylo

sveno. Vlasteneckému duchu jeho bylo pravou rozkoší, že jakožto

profesor katechetiky byl prvý, jenž v seminái na základ vymožené

rovnoprávnosti jazykové po esku pednášeti poal. S pravým nadšením

uvázal se v úad uitelský, v nmž celé svoje štstí spatoval. K ústavu

pilnul tou mrou, že nad své povolání neznal zábavy a potchy mi-

lejší a utšenjší. Poznav záhy nedostatky své i nedostatky všeobec-

ných tehdejších náhled vychovatelských, se vzornou pílí oddal se

vychovatelskému studiu. Jemu byla škola opravdovou školou, kde vývoj

dílek neúnavn sledoval; pívtivé povaze jeho otvírala se srdce jejich

dokoán. Ovoce a výsledek svých pilných studií a vlastní mnoholeté

zkušenosti uložil do své Katechetiky, která r. 1856 po prvé, r. 1864 po
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druhé a r. 1874 po tetí tiskem vyšla. Jakkoli spisem svým hlavn

katechetm návod podává, kterak lze dítky ku kesanskému životu

navádti, stala se Katechetika pro mnohé pednosti své uitelm vbec
rádcem velmi vítaným a prospšným.

Procházímeli jednotlivé ásti její, musíme vyznati, že psána jest

mužem pro vzdlání mládeže nadšeným ; chová v soh hohatá a vzácná

pouení, jak se dímající duch dítka vyvíjí, jak síly jeho tužiti a vidi

k ráznému a zdárnému inu zauovati máme. Prostým, nehledaným spu-

sobem vykládá Škoda ve tech hlavách : pstování poznávavosti, psto-

vání cítivosti a pstování snaživosti; zaznamenává pi tom pravdy povždy

platné, s milým a velým pídechem národní naší povaze pimeným.
Katechetika jest souhrnem jeho vychovatelských zkušeností a zá-

rove jasným zrcadlem, v nmž se obrazí pímá, svží, pro vše prav-

divé a svaté zanícená povaha, kterou Škoda nejen slovy ale i skutky

zpeetil. Mimo toto dílo sepsal mnoho pojednání a lánk, které

v rzných asopisech uveejoval , a které považovati lze za isté

paprsky z Katechetiky jeho vyšlehující, jimiž jednotlivá její místa

plnji a mnohostrannji se objasují. Z etných jeho pojednání uvádíme

tato: Pokrok ve vychování; — O vychování národním; — Vášn
n náruživosti ; — Výhody uitelskýchjednot; — Knihy a knihovny:
— Komenského psobení (Posel z Budce; horvatský asopis vycho-

vatelský Napredak pinesl toto pojednání v pekladu); — Omylové
N vychováni (Osvta 1871); Nezdar vychování (Ženské listy 1876).

K tomu uvésti dlužno jeho Povídky pro mládež dosplejší, z nichž

šest povídek sepsáno jest dle Houvalda, Baubergera, Ebersberua a Re-

buua. — Veškery práce jeho mají ráz vychovatelský. Otázka vycho-

vatelská dotýkala se hluboce jeho duše ; s ní úzce spojoval otázku ná-

rodní, o níž rád mluvíval a výmluvným slovem uitele i širší obecenstvo

rozehíval. Hlavní rysy takovýchto pednášek vydal pod názvem O vy-

ekování národním (Osvta lidu ís. 2). Rozpravu tuto rozdlil ve

dv oddlení; v prvém vykládá podstatu národního vychování, v druhém
jak snadno a jist ho lze dosíci. Pedeslav obsah pojmu národ a

národní individuálnost praví: „Rozmanitost národ ve spolenosti

lidské není nco nahodilého neb snad zbyteného, le vyššího ustano-

vení a lidstvu velmi výhodná, kterážto rozmanitost v národech k trvání

a blahu lidské spolenosti jest nevyhnutelná.
-
' Ukázav, jak národy se

zvelebují, zmáhají, jak živoí, chadnou a hynou, doliuje, jak každý

uvdomlý národ celou duší ku své národnosti lne, jak se snaží, by

zachoval svou e, své obyeje, svá práva, celý svj národní ráz.

Jsont mu drahým ddictvím po jeho pedcích, jsou mu vepsány do

duše písmem nesmazatelným, on jen potud je národem samostatným,

dokud je má a je uhájí. Tato stránka pi vychování lidu jmenuje se

láskou ku svému národu, láskou hu své vlasti, která vroucnjší a

vvdatnjší jest než láska k cizím zemím, jak historie všech národ
tomu dosvduje. Dotknuv se trefnou satirou abnormalii této pravdy

dokládá, Se Otázka národní se dlouho neozývala, v pozadí jsouc jako

popelka zatlaena : nyní do pedu se staví a ku svatému právu svému
se hlásí, budíc usilovnou snahu, aby lid vychováván byl po zákonu

pirozeném, jak toho individuálnost jeho vyžaduje, emož vychování ná-
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rodní íkáme. Dále pojednává o tom, jak cit národní se ujímá, rozvi-

nuje, rozkládá, zakoeuje, pozvolna ustaluje
;
poukazuje na jeho pstování

doma, ve škole a veejném život. Celý spisek prodechnut je šlechetnou

snahou, povznésti národní uvdomní a lásku k svému národu.

Skoda byl neúnavn inným ve škole i mimo školu. Kdo ho

znal, s jakým nadšením, s jakou velostí ve škole pednášel, jak mu
slova v pednáškách lehce a vždy úinn plynula, jak dvrn k nmu
jak útlá mládež tak i nastávající uitelé pohlíželi, laskavost jeho láskou

splácejíce, ten pochopí, jak holn se ho r. 1868 dotkla zpráva, že po

dvacetileté služb na ústavu výše jmenovaném dán jest na odpoinek,

za njž nebyl žádal. Byli lidé, kterým se innost Škodová nelíbila;

nemohli mu vytýkati nic jiného, než píliš vlastenecké smýšlení. Tím
zaveny ped ním proti jeho vli dvée školní svtnice, do které ho

jenom istá láska vodívala. Tžká stihla ho tím rána; však on pra-

coval dále, pracoval do úpadu. Síly jej konen opouštly a hmotný

nedostatek poal se ohlašovati. A práv tu osvdil sílu svého ducha

a ryzost své povahy. Zstal vren svým zásadám, proti svému pe-
svdení nikdy nejednal. Trpl mnoho, ale zstal vítzem. Hledl dále

všemožn jiné pouovati, šíil dobré knihy, zakládal knihovny, jak po

celý as svého úadu horlivé byl inil, tak že jeho piinním na tisíce

knéh mezi lid se rozšíilo. Poádal pro lid i uitelstvo pednášky, které

jméno jeho po dálných koninách vlasti naší roznesly.

Škoda ml zvláštní dar enický a mistrn vládnul mluvou ma-

teskou. Pedmt svj znal dokonale a pam podporovala ho výborná.

Mluvil klidn, jako hrav. Uml velmi dobe svtlo a stín v ei své

rozdlovati. Uml též jak náleží títi do živého ; lahodné parabolické

djepisné obrazy, jichž rád užíval, dodávaly pednáškám jeho plasti-

nosti a zdravého života. Promyšlená a skvlá byla e jeho o prvním

sjezde eskoslovanského uitelstva v Praze, jednající o vzdlání ui-
telstva*); rovnž památná byla jehoe dne 17. srpna 1871 v Perov
na památku smrti Jana Amosa Komenského.

Z mnohých stran projevována jemu zasloužená chvála; byl estným
lenem 24 spolk uitelských v echách, dvou na Morav ; mimo to

estným lenem šesti rozliných spolk a estným obanem v Zižkov.

Yidti z toho, jaké pízn mezi obanstvem a uitelstvem požíval. Tato

šetrná uctivost a nelíená láska mírnily jemu za posledních dob tak mnohou

trpkou chvíli, kterou mu nepíznivci jeho pipravili. Smutná ale pravdivá

byla zpráva, že Škoda v poslední dob i s bídou zápasil. Hledli ovšem

upímní pátelé v as pomáhati, ale on tajíval mnoho, — a v echách
byly tím asem za obecných ptek národních docela jiné starosti . . .

Choroba, která ho bhem minulého roku na lžko upoutala, byla

pedchdce poslední nemoci, jížto ctihodný staec dne 31. prosince 1870

v šedesátém šestém roce vku svého podlehl. Na posvátné pd Vy-

šehradské odpoívá nyní J. K. Škoda, ušlechtilý knz, vzorný uitel,

moudrý, rozumný pedagog a spisovatel. Upomínku plnou lásky a

vdnosti dochová mu eský lid, vlastenecká mládež a vrné uitelstvo

eskoslovanské.

*) Viz První sjezd uitelstva eskoslovanského a píznivc školství v Praze

1870. Str. 68.
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OSV TA

Jan Nep. Nejedlý.

Studie biografická, kterouž sepsal

Antonín Rybika.

^ národním slavnostem sekulárním, kteréž jsme roku 1876 jednak

g/- odbývali, jednak odbývati mli, sluší také pokládati památku

stoletých narozenin Jana N. Nejedlého, nkdy profesora literatury

eské na universit Pražské.

Muž tento zaujímá neposlední místo v historii naší ožilosti ná-

rodní. Nebo svým, s nemalými obtmi spojeným usilováním vlasteneckým

a svými vysoce platnými pracemi literárními proslavil se nemálo v prvním

desítiletí pítomného století, anobrž zpsobil epochu v djinách našeho

vzkíšení národního, jakož i naopak v pozdjších letech svým tvrdo-

šíjným úastenstvím v neblahých hádkách o orthografii a prosodii u nás

tehdáž vzešlých vbec se stal povstným.
Avšak bohužel ani J. Nejedlého chvalitebné psobení na národní

roli ddiné a platné jeho usilování o vyzdvižení národnosti a literatury

naší nebylo až po tu chvíli podrobn a pragmaticky vypsáno a náležit

ocenno, aniž bylo osudné jeho úastenství v pozdjších prudkých ro-

zepích linguistických objektivn vylíeno a nestrann posouzeno, anobrž

hledíc k hádkám tmto všímali sob tém všickni naši dosavadní histo-

rikové literární vždy jenom hlas a nák vycházejících z táboru

odporného „novotáského", píin a námitek od strany „staromilc"

pronášených však tém naprosto pomíjeli a nešetili.

Doufalif jsme ovšem, že za píinou nadepsaných sekulárních

narozenin J. Nejedlého nkdo z našich mladších literát v práci tu se

uváže a nám podá pragmaticky a objektivn zdlaný obraz života

a psobení tohoto zasloužilého vlastence a vzácného spisovatele eského
a vyplní takto zase alespo jednu z mezer, jakých jest bohužel až

posaváde nemálo v historii našeho národního znovuzrození. Avšak že

se to až po dnes nestalo, jali jsme se sami sbírati pomcky k práci

16
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podobné a zdlali jsme na základ pramen nám na tu chvíli pí-

stupných a pi rukou jsoucích pítomnou studii biografickou, a podáváme
ji tuto tenástvu našemu s tím vroucím páním, aby — neuznali ji

veskrz za podstatnou a dostatenou — alespo prohlíželo k dobré

vli, která nás k ní pimla a k tomu smovala, abychom jednak

obnovili a zachovali památku muže o vlast naši vysoce zasloužilého

a pi všelikých svých slabostech nemálo ctihodného, jednak abychom
podali budoucím našim historikm literárním jakés materiálie a po-

mcky, kterých by se jim z jiné strany snad tak lehko nebylo dostalo. *)

1. Léta mladosti a nižších studií Jana Nejedlého.

Jan Nep. Nejedlý narodil se dne 23. dubna r. 1776 v mst
Žebráce v echách z otce Jana K. Nejedlého a matky Anny rozené

Frydlové. Rodie tito pokládáni byli tehdáž mezi pední rodiny Že-

*) Prameny, z nichžto jsme pi spisování studie této vážili, jsou tyto:

Veškeré spisy a práce literární J. Nejedlého, jež od roku 1796—1830
tiskem vydal. — Schwaldoppler : Geschichte des 19. Jahrhunderts mit
besonderer Hinsicht auí die osterr. Staaten. 4 Bándchen. Wien 1802. —
Annalen fiir Literatur des osterr. Kaiserstaates. Wien. 1803 — 1812. —
J. Bulíka kalendá hist. IV. D. V Praze 1804. — Histor. Taschenbuch
mit besonderer Rucksicht auf die osterr. Staaten. Wien 1806. — Poát-
kové eského básnictví. 1818. — Šeb. Hnvkovského : Zlomky o eském
básnictví. 1820. — J. Jungmanna: Historie literatury . V Praze. 1825
a 1849. — Widerlegung der sogenannten analogisch-ortograf. Neue-
rungen in d. bóhm. Sprache. 1828. — Jos. Jungmann: Beleuchtung der

Streitfrage uber die bóhm. Ortografie. 1829. — G. Palkovi: Bestreitung
der Neuerungen in der bohm. Ortografie. 1830. — Historisch-etnogra

fische Uebersicht der wissenschafrlichen Cultur, Geistesthátigkeit und
Literatur des osterr. Kaiserstaates von D. Fr. Saríori Wien. 1830. I.

einziger Band. — Jahrbúcher der Literatur. B. XXX. 37. S. 28—42. —
asopis eského Museum. 1830 a 1831. — Kvty: 1835. str. 293. 1836.

str. 279 a Píl.XVH. — eská Vela. 1838.— Oest.National-Encyklopádie.
Wien 1836. 4. B. S. 32. — Šeb. Hnvkovského: Životopis Jana Nejedlého
(pi básni Václav r. 1837 vytištný). — J. Michla literaturní letopis.

1839. str. 304. — Oesterreich im J. 1840. Staat und Staatsverwaltnng,
Verfassung und Cultur. Von einem osterr. Staatsmann. Leipzig 1840. 8.

B. II. — W. Hanka's Biografie von Legis-Gliickselig. Libussa. Prag.
1852. S. 331. — Zlatá Praha. 1864. . 78. - Sebrané listy Fr. L. e-
lakovského. 1865.— C. v. Wurzbaeh : Biografisches Lexikon. XX. B. S.

165— 168. — J. Malého : Vzpomínky a úvahy starého vlastence. 1872. —
Slovník Nauný. V. st. 693. — J. Jireka: Antologie. IH. 1865. — Šeb.

Hnvkovský. Od V. Št. K. 1870. — V. Zeleného : Životopis Jos. Jung-
manna. 1874. — Svtozor. 1876. . 16 a 17. — Zprávy písemn J. Ne-
jedlého se týkající, jež nám laskav zaslal pítel náš p. K. Havlík, c. k.

okresní sudí Podbradský. — Ústní zprávy a data, kteréž s námi sdlili

pátelé a známí nkdy J. Nejedlého: Š. Hnvkovský, J. L. Ziegler,

V. K. Klicpera, X. Vank, J. Havelka a j. — Eozliné zápisky, listy

pátelské, rukopisy a t. p. po Janu a Vojt. v Nejedlých pozstalé a nyní
u jejich píbuzného p. Fr. Nejedlého v Žebráce chované. — Akta bý-

valé c. k.v dvorské komisí justiní z r. 1812 v archivu c. k. ministeria

práv. — Š. Hnvkovský choval u sebe obšírnou a dležitou korespon-
denci s páteli svými a vlastenci jinými (jakož sám v životopisu tomto
pipomíná) ; avšak pes všeliké poptávání a dopisování nepodailo se

nám vyhledati, kde by se nyní nalézala, akoliv se podobá, že p. spi-

sovatel brožurky: »Š. Hnvkovský. 1870" pi práci té ml ji ped rukama.
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brácké ; nebo otec Jan, mistr eznický a držitel rozsáhlých polností,

byl muž pro svou vzdlanost, zámožnost, rozšafnost a staroeskou ráz-

nost na slovo braný, matka Anna pak byla žena „krásou, moudrostí,

pívtivostí nad jiné vynikající," která vzornou opatrností a nžnou
laskavostí ídila všeliké kroky útlých dítek svých a spravovala rozšafn
veškerou svou domácnost." *)

Rodie tito — jakož se bylo nadíti — peovali bedliv o dobré

vychování dítek svých. Že pak prvorozený syn Vojtch") již v škole

domácí svou nevšední chápavostí a zvédochtivostí pozornost svých

uitel na sebe byl obrátil, poslán jest k rad a pimlouvání tehdej-

šího katechety Žebráckého Václava Lahody — pozdji dkana Bran-

dýsskho — jakmile se vycviil v základech literních, r. 1783 do

Prahy, aby tam na hlavní škole a na gymnasium Novomstském pod
piaristy vzdlal se v ei nmecké a latinské i jiných literních vdo-
mostech. Vojtch X. dostál zde oekávání rodi svých v plné míe,
vynikaje pilností a mravností nad ostatní spolužáky své a jsa proto

také podlen c. k. stipendium. Na školách tchto vycviil se Vojtch N.

dkladn v jazyku nmeckém a latinském, i obracel také zetel svj
k nauení se jazyku eckému, tehdáž na gymnasiích málo pstovanému,
anobrž vzdlával se tolikéž v jazyku francouzském a anglickém a pi-
vedl to pi své horlivosti a dvtipnosti tak daleko, že již jako gym-
nasista oblíbené tehdáž klasiky francouzské a anglické: Fenelona,

Marmontela, Floriana, Addisona, Goldsmitha a j. v pvodním jazyku

dobe mohl ítati a vykládati. 3
)

I druhorozený syn Jan Xep. dával tak jako starší bratr Vojtch
již v dtinství svém, akoliv byl tla slabého a vzrstu útlého, nevšední

') Slovy tmito líí sám syn ^'oitch Nejedlý matku svou.
•) Jan Kí\ Nejedlý byl dvakráte ženat; ponejprv s Annou Frydlovoa

a po druhé pojeji smrti i dne 28. kvtna r. 1793 v 41. roce vku svého)

8 Terezii X. ze Zbirova. 8 první manželkou splodil 11 dítek; 9 syn
a 2 dcery. Z synu tchto pedemelo 5 otce svého, totiž: Matj, Veleslav,

František, Antonín a Petr, z nichž tento — nar. r. 1792 — studovai
v Prase gymnasium a filosofii a pokoušel se také ve veršování eském;
zemel však po r. 1814 na ochrnutí mozku v Praze. — Ze ty syn,
kteí .lana Nejedlého pežili, narodil - dne 17. dubna r. 1772:
Jan Nep. dne -''> dubna r. 1776, Jakub r. 17S0

v
— který vystudovav

gymnasium vyuil se soukenictví a usadil se v Žebráce, a Josef, dne
29. února r. 1788, který byl mistrem eznickým a držitelem velikého

hospodáství Cervenodomského v Žebráce, kdež zemel dne 30. pros.

r. 1853, zastaviv syna Františka N. — Z nadepsaných dvou dcer narodila

se Anna r. 177.S. — která se provdala za mydláe Pistoriusa v Žebráce,
a zemela p<> r. 1830, pak Marie r. 17Si;, byvši napotom provdána po-
nejprv za mlynáe Šoušn v Libomyšli u Zdic a po jeho smrti podruhé
za N. Porstla. — Drahá manželka Terezie porodila .lanu Nejedlému dva
syny: V Emanuele a dceru Ten:ii. z nichžto syn Emanuel

dcera Terezie zemeli jeit v dtinství; druhý syn Vavinec, dospv
k letna i vyuiv se emesla eznickému, žil napotom s rodinou svou
ovsem jenom dosti skrovn \ Žebráce.

'i Jakož to bylo tehdáž tém 11 všech zámožnjších rodin mesiánských
v. Cechách v obyeji, znaH se i rodie brati nejedlých ponkud též ve
rantin. — proež také Vojtch Nejedly adresoval všeliké své jim
svdící listy vždy po rancouz.-ku takto: nA monmUT monsieur Jean

hilh). umu trit elit-rr j, !-/> ii Z*brák. u
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chápavost a chu k všelikému uení na jevo ; rznil se však od bratra

toho tím, že byl ilejší, ohnivjší a draždlivjší, kdežto onen byl po-

vahy mírnjší, jemnjší a povážlivjší. Pi tom však nepožíval v mlad-

ších letech zdraví stálého, churavje asto a to nebezpen, tak že

jedenkráte v šestém roce stáí jeho léka — aby jej pi život za-

choval — nucena se vidl, tikráte za den žilou mu pustiti. — Když
se po delším ase z cburavosti té zotavil, žádal toho sob velice, aby

tak jako starší bratr Vojtch mohl jíti na nmecké a latinské školy

do Prahy. Avšak rodie bojíce se, aby pílišným namáháním duševním

znovu škody na svém zdraví nevzal a snad i neumel; zpovali se

z poátku pání jeho vyhovti, chtjíce jej v dosplejším vku, až by

se dostaten na tle sesílil, na emeslo eznické dáti. Že však Jan

ve svých prosbách neustával, pimlouvala se konen i sama matka
za nho u otce, který posléze k prosb jeho pivolil a jej do Prahy

poslal, aby se na hlavní škole piaristské vycviil v nmin a pak

na gymnasium Staromstském oddal vyšším studiím, pi emž zá-

rove sven jest péi a opatrování svého o tyi léta staršího bratra

Vojtcha.

V Praze požíval Jan N. nad oekávání zdraví píznivého, tak že

se oddati mohl se vší horlivostí studiím svým ; což on také v plné

míe uinil. — Nauiv se jazyku nmeckému na hlavní škole piaristské,

pestoupil na to na gymnasium Staromstské, kdež se náležit vzdlal ve

všech vdomostech, jež se tam tehdáž pednášely, a že již tehda s ne-

unavitedlnou pilností a nevšední dvtipností spojoval i píkladnou

mravnost a neobyejnou ráznost, požíval lásky a pízn všech svých

uitel a spolužák. Po ten celý as byl mu starší bratr Vojtch
opravdovým mentorem, jsa jemu radou i pomocí všelikou vždy pi ruce

a peuje upímn o všeliké jeho duševní i hmotné poteby *), jme-

novit povzbuzuje a navádje jej také k cviení se v jazyku eckém, na

gymnasiích tehdáž velice zanedbávaném, jakož i k uení se jazyku

francouzskému, jemuž asu toho ve vyšších i nižších stavech u nás ne-

malého dostávalo se úastenství a zalíbení.

2. Jan Nejedlý na studiích filosofických.

Odbyv Jan N. studie gymnasijní na Starém Mst Pražském s vý-

borným prospchem, pešel r. 1792 na universitu tamtéž, aby slyšel

pedmty filosofické, jimžto se tam asu toho v tech ronících vy-

') Dostal se nám do ruky lístek Vojt. Nejedlého, obsahem svým k vci
této se vztahující, jejž za tou píinou a proto, že to nejstarší písemní

památka po nm nás došlá, zde u veejnost podáváme:
„Neyniilessj Pantáto a Panímámo!

Wdomost gim dáwám, že srae oba chwalu Panu Bohu zdrawi, což

y my gim srden winssugeme. Prosýme ge, by nám poslali na wsseli-

gaké potebym 1 zl. a Honzykowi 32 kr. — Pozdrawugi babiku, bratry,

sestry a wssechny Pátele, wostávám gegich neyposlušnegšj syn
Wogtch Negedlý.

W Praze dne 9. Aprile 1791.

A monsieur monsieur Jean Negedlý, mon trs chere pere á Žebrák."
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lícovalo. Jmenovit pednášeli : K. Seibt logiku a morálku, Stan. Vydra
mathematiku a geometrii, A. Strnad astronomii a fysikální geografii,

Ig. Cornova djepis politický a vdy pomocné, J. Schmidt fysiku a

A. G. Meissner krásná umní a jazyk ecký. Z profesor tchto — mezi

nimiž byli ti exjezuité, (Vydra, Strnad, Cornova) — psobili na

mládež studující a jmenovit také na bratí Nejedlé zvlášt dva, totiž:

Stan. Vydra a A. G. Meissner — ovšem každý z nich v jiném spsobu
— a mli nemalý úinek na smr jejich života a snažení budoucího.

já. G. Meissner, Nmec v Budyšín rodilý, muž mrav uhlazených a

pitom vtipný i výmluvný a spisovatel nad jiné plodný, oznamoval po-

sluchae své s plody krásné literatury francouzské, anglické a práv
rozkvétající nmecké a povzbuzoval je k básnickým a jiným literárním

pokusm v jazyku nmeckém. 1
) Stan. Vydra, rodem Královéhradean,

výtený mathematik, byl jediný z profesor filosofických, který po celý

ten as pes všeliké podezívání, úsmšky a píkoí zejm se hlásil

k eské národnosti a nadšen a neohrožen povzbuzoval posluchae

své k lásce k národu a k vzdlávání zanedbané tehdáž ei vlastenské. 2
)

• Byla totiž asu toho, když bratí Nejedlí odbývali studie své na

gymnasiích a vysokých školách pražských, národnost eská a e do-

mácí v nejvtším úpadku a opovržení a jsouc nepíznivými okolnostmi

a zejmými rozkazy vlády tehdejší vytištna z úad, škol a veškerého

jednání veejného a vyššího života spoleenského, klonila se k úplné

záhub a vyhynutí svému. Proež také závistiví nepátelé naši již

s jistotou pedpovídati se nerozpakovali, že v desítiletí nejprve píštím

zastihne národ náš — co jazyka se týe — týž osud, s kterým se

druhdy psobením výbojných Dán a Nmc bylo potkati Slovanm
krajiny polabské a baltické obývajícím. 3

) — Avšak práv když nebez-

peenství národnosti naší takto vzcházející dosáhlo již tém vrchu

svélio, povstalo nkolik muž rázných a vlastimilovných, jakož byli:

') A. G. Meissner byl od bitvy Blohorské — první zase evangelický

professor na universit Pražské (od r. 1785 až do r. 1806); akoliv ro-

dily Nmce nechoval se pec, tak nešetrn k národnosti eské, jako to

tehdáž mnozí domácí odrodilci inili, anobrž oznámiv se s tehdejšími

uenci vlastenskými — Dobrovským, Ungarem, Pelclem, K. z Bienen-
herku aj. —obíral se horliv historií a topografií eskou; putuje každého
niku v prázdninách po Cechách navštvoval staré hrady a jiná památná
místa v Cechách a sepsalo nich až po dnes tení hodné dílo „Historisch-

mahlerische Darstettungen aus Bohmen," kteréž r. 1798 v Praze v 4"

s Xlll vyobrazeními u veejnost vyšlo; mimo to podal také ve svém
asopisu A])o/lo. který nkolik let v Praze vycházel, nkterá pojednání
k éeské historii kulturní se vztahující, i sepsal zanímavé memoiry z dobv
oné, z nichž nkolik kus vnuk jeho Alfred Meissner ve Vídenských
asopisech vytisknouti dal. Veškeré beletristické spisy Meissnerovy
vydal r. 1818 11 Kufiher ve Vídni v 86 dílech, mezi nimiž povstné asu
svého pikantní „Sjkizeen" pední místo zaujímají.

') o vlasteneckém psobeni ctihodného stan. Wydry viz jeho biografii

v ( as. ( Vsk Mus. r. 187d.

^j Smutný avšak vrny a teni hodný obrázek tehdejšího úpadku národnosti
naši podal hystrozraký a ohnivý A. J. 1'uehmayer v pedmluv (hlas

volajícího na poušti, k :.'. sv. Sebráni básni a tmv u97, z niž tuto

nkteré kousky opakujeme. Toužit u vci té takto: Nyní teprva

mnozí vlastenci eští, zhro/icc se nad íicvlastenstvíni a smlostí pe-
mnohých nevdných neech a pisthovalou, kteí jako vosi z hnízda
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Stan. Vydra, F. Procházka, F. M. Pelcl, Y. M. Kraraerius, J. Dobrovský,

R. Ungar, Fr. Tomsa, bratí Thámové a j., kteí nešetíce ani práce

ani obtí všelikých, jali se ujímati jazyka eského, tohoto drahého po

pedcích ctihodných jim zstalého dédictví a zasazovali se o jeho za-

chování, vzdlávání a rozšiování.

Usilování spanilomyslných vlastenc tchto nezstalo bez platného

úinku na obecenstvo domácí, anobrž psobilo jaksi i na stavy vyšší,

jichžto pedešlou u vci té neteností národnost naše práv byla nej-

vtší škodu vzala. — Náhlé a nezídka všechna bývalá zízení, obyeje
a spsoby zemské násiln rušící reformy, císaem Josefem II. tehdáž

naízené a kvapn i bezohledn provádné, vzbudily v posledních letech

vlády jeho nemalou nechu a kyselost u lidu obecného, anobrž zpso-
bily zjevnou oposici vyšších stav domácích. Proež také když se po

jeho smrti nástupce a bratr jeho Leopold II. ve vládu uvázal, pronesli

stavové ešti r. 1791 žádost za vyzdvižení a zrušení mnohých reform

a novot pedchdcem jeho zpsobených, jmenovit také, aby to sešlo

z dosavadního naízení, kterým všickni ti, kdož nebyli mocni jazyka

nmeckého, vyloueni jsou ze studií gymnasijních a vyšších. K návrhu

tehdejšího gubern. rady ryt. Rieggera nebylo ovšem žádosti této vy-

hovno, avšak za to zízena jest stolice ei a literatury eské na uni-

versit Pražské, jakéžto stolice již ped tím byly založeny na vojenské

akademii v Novém Mst za Vídní a v samé Vídni na tamní universit.

Takto mla alespo mládeži, k vyšším studiím se pipravující, poskyt-

nuta býti píležitost k nabytí dkladné známosti jazyka, v kterémž jí

v budoucím jejím povolání s lidem obecným bude obcházeti a vyjednávati.

Prvním profesorem eským jmenován jest známý, tehdy však již

v letech pokroilý F. M. Pelcl, který dne 13. bezna r. 1793 na sto-

lici tu byv uveden, zahájil tení svá eí jadrnou ano smlou, v níž

ukazoval dtkliv k poteb dkladné známosti jazyka eského všem
stavm a všelikým osobám, njaký veejný úad v echách na sob
majícím.

Píležitosti této neváhala pak skuten užíti studující mládež

domácí, která tak jako vtšina obyvatelstva eského národnosti své

se vyrojivše a po echách se rozhnízdivše, odevšad i z tch neještjších
míst jazyk náš vypíchnouti se snažili, — echy ze sna hlubokého pro-

buditi a jich spisyv spanilými a výbornými k hájení eštiny pobodnouti
usilují. My ubozí echákové aspo politování jsme hodni, že jazyk náš
tak zvuný a líbezný, tak vytený a bohatý, všudy se tlaí a více a více

se tratí a hyne. Ze škol, z kostel i radních dom se vyhání; ba i pi
spoleném shledání leckterýs darebák, ledva nkolika slovm z román
a komedií nmeckých se nauiv, již za eštinu, proto že jí nerozumí,
jako za kabát dda svého se stydí a radiby onml, nežby se pemohl,
slovo eské z úst svých vypustiti. Truchliví zajisté, ba ti nejtruchli-

vjší, milá eštino! nastali tob asové nynjší. Nkteí horliví a upímní
vlastenci vidouce, jak neunaven ta malá hrstka opravdových ech
o jazyk mateský se ujímá a knihy spanilé vydává, šálivou ovšem se

kojí nadjí, že v mále zase na stupe pedešlé slávy a dokonalosti své
vystoupí. Ale mluvme jen pravdu : pílišná láska k jazyku našemu je

mámí a šálí, a zrak jim zastiuje, že se ani pravdy dopíditi, ani mhy
hrubé, v níž se eština vždy více a více tratí a pohižuje, uvidti ne-

mohou. Neechové arci nad tím plesají a ochotn k naší vné hanb
a potup bží, aby jí umírákem zvonili ! .

."
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asu toho byla odcizena. Nebo jsouc vedena uiteli jednak z ciziny

k nám povolanými, jednak domácími avšak národu svému nevrnými
a pedkem sob libujícími v theoriích a názorech, jenž tehdáž od západu

k nám picházely a vše positivní a domácí zavrhovaly, oznamovala se to-

liko s novjšími literárními výtvory národ románských a germánských,

ale odcizovala se takto co den více a více ei a národnosti své i pohlí-

žela se zvláštní láskou a horlivostí k mužm a vdomostem, kteréž

jí otvíraly svt nový, rozhárané mysli a pobouenému citu jejímu la-

hodící a mnoho slibující.

I Vojtch Nejedlý, starší bratr Janv, nebyl v prvních letech

svých studií prost panujícího tehdáž v mládeži eské zápalu a touhy

po tchto nových vdomostech a ideích, hlásaných zvlášt profesory

Seibtem a Meissnerem, anobrž pokoušel se i ve veršování nmeckém,
zvoliv sob Nmce Hermanna za pedmt své musy epické, i obíral se

nad to s velikým zalíbením literaturou románskou a anglickou. Avšak
hlasy a spisy výše jmenovaných vlastenc, pedkem pak nadšeným
a neohroženým napomínáním ctihodného a milovaného uitele svého

Stan. Vydry byli on a jiní studující záhy probuzeni ze své netenosti a pi-
vedeni k vdomí národnímu, tak že se cítili syny vlasti eské býti

a jali vzdlávati se v zanedbaném dosavade jazyku domácím. Také
náš Jan Nejedlý vstoupiv r. 1793 z gymnasia Staromstského na uni-

versitu Pražskou vnoval všelikou pilnost svou k dkladnému vzdlání

se v pedmtech na fakult filosofické pednášených, i užíval všeliké

mu zbývající prázdné chvíle k nabytí jiných ješt vdomostí. Jmeno-
vité hledl oznámiti se dkladn s literaturou francouzskou a anglickou

i s pedními dly rozkvétající tehdáž literatury nmecké, jakož také obracel

zetel svj ke klasické literatue ecké, k níž tehdáž peklady Wielando-

vými a Vossovými obrácena byla pozornost nejen starších uených anobrž

i studující mládeže akademické; pi emž mu nejen bratr Vojtch ne-

málo šel na ruku. anobrž zvlášt také sám profesor Meissner býval

raden a pomoen. — Pi tom sluší pak pipomenouti, že bratí Ne-
jedlí dostávajíce z domu všeho, ehož potebovali, nemuseli — jakž

to u jiných chudobnjších studujících bývalo — starati se o vezdejší

výživu, anobrž vnovati mohli všeliký as vzdlávání svému, což také

svdomit inili.

asu toho byl Jan N. píkladem staršího bratra Vojtcha a sr-

deným povzbuzováním váženého a milovaného svého uitele St. Vydry
tolikéž k tomu piveden, že se jal s zvláštní horlivostí obraceti zetel

svj také k jazyku eskému, v nmž se vzdlávati neml dosavade

píležitosti, ježto na gymnasium všemu se vyuovalo v nmin nebo

latine, jazyk pak domácí nezídka jako sprostý a nevzdlaný byl tam
naíkán a hanoben J

). Že pak byla práv asu toho, jakož nadepsáno,

zízena na universit Pražské stolice jazyka eského, neváhal Jan N.

ihned navštvovati také eská tení profesora F. M. Pelcla a to s ta-

kovou horlivostí a bedlivostí, že byl vbec tehdáž pokládán mezi nej-

') Jaké bylo psobeni St. Vydry na mládež eskoa vbec a na Jana Ne-
jedíébo zvlášt, hledíc k jazyku a národností domácí, tomu pedkem
vyrozumti jest z ódy, kterou Jan Nejedlý ku poctivosti jeho r. 1798
zdlal a v sv. IV. Nových Básní Puchmayerových str. 56 vytisknouti dal.
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pilnjší a nejlepší žáky jeho *). Aby se pak co nejdkladnji vzdlal

v jazyku eském, ítával — k povzbuzováni prof. Pelcla — starší

knihy eské, jmenovit spisy A
r
eleslavínovy, Koldinovy, Komenského

a jiné bratrské, a navštvoval k tomu konci piln c. k. knihovnu uni-

versitní, jejímžto správcem byl tehdáž K. Rafael TJngar, muž vše-

strann vzdlaný a vlastimilovný "). Tento zamiloval sob pilného

a dvtipného jinocha v té míe, že na obrátil pozornost J. Dobrov-

ského, F. Procházky a jiných uených a vzácných muž, anobrž zval

jej k sob k hudebním akademiím a spoleenským schzkám, kteréž

se v obydlí jeho u pítomnosti nejvzácnjších osob, muž i paní —
umním, dvtipem, vdkem a mravy ušlechtilými nad jiné vynikajících

— každého téhodne odbývaly. Takto oznámil se J. Nejedlý s ped-
ními domácími umlci a uenci, jakož i zjednal sob volného pístupu

do dom pedních rodin šlechtických — Lobkovic, Frstenberk,
Šternberk, Nostic, Thun, Hartig, Vratislav, Ledebour a j.

—
v Praze asu toho pebývajících, kteréžto známosti mu napotora ne-

jedenkráte byly k nemalému prospchu.
Vedle starší literatury obracel Nejedlý zetel svj tolikéž k básnictví

domácímu, pistoupiv zárove k eskému spolku básnickému 3
), který se

byl r. 1791 v Praze utvoil, a to psobením Šeb. Hnvkovského, rodáka

Žebráckého, tehdáž studujícího práva, pak Ant. Puchmayera Vltavotýn-

ského a Vojtcha Nejedlého, studujících theologii. Spolek tento —
obyejn dle nejilejšího lena svého Puchmírovským zvaný — vytknul

sob za úel, skládati prae literní, pedkem v ei vázané, vtší a menší,

obsahu vážného i kratochvilného, a podávati je as od asu tiskem u ve-

ejnost a takto psobiti k tomu, aby krajané naši nesahali již tak

výhradn, jak se to tehdáž stávalo, k plodm pstovaným v bujných

sadech zahraniných, anobrž všímali sob také kvítk v domácí zahrad
vzešlých, teba že skrovnjších, avšak k vzdlávání, broušení a rozšio-

vání jazyka mateského smujících. Zárove mlo býti úelem prací

tchto i to, aby zjednával se jimi prchod jazyku domácímu do vyšších

kruh spoleenských, kde sob jeho tehdáž málo bylo všímáno.

Po dalším vyjednávání, radní a sbírání vydal spolek nadepsaný

r. 1795 první svazek svých básnických pokus, a to redakcí A. J.

Puchmayera s titulem : Sebrání básní a zpv a ozdobený podobiznou

Jos. Dobrovského, jemuž byli vydavatelé svazek ten pipsali. Mezi vytišt-

nými tu pracemi veršovanými teme také šest kratších básniek Jana

Nejedlého 4
), který napotom co pedplatitel a spoludlník i v píštích

svazcích (2., 3. a 4., jenž vyšly r. 1797, 1802 a 1803) se pipomíná.

') Dobrovský sám to vysvduje v pedmluv k své gramatice (Ausfiihr.

Lehrgebaude d. bohm. Sprache. Prag 1809 p. XIII píšíc takto: „Dem
M. Fr. Pelzl folgte im Lehramte einer seiner fleissigsten Zuhorer. lir.

Dr. Joh. Nejedlý. ..."
J
) O K. Raf. Ungarovi viz J. Jireku Rukov II. str. 299.
3
) Jak spolek ten v život vešel a pozdji se vyvinul, vypsal Vojt. Sedláek
v biografii A. J. Puchmayera (viz Fialky Puchmayerovy r. 1834) a J. K.
Týl v Kvtech r. 1847 (zpomínky z hrobu nejstaršího vlastence).

4
)
V I. svazku Sebrání toho teme tyto práce Jana Nejedlého : Epigramy

:

na Beníka, (dle Martiála), Léka a zdraví, na Btu, Hroba, a na Har-
paxa, pak báse anakreontickou, Života požehnáni.
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3. Jan Nejedly na studiích právnických, jeho první sna-

žení vlastenecká a práce literární.

Skoniv tíleté studie filosofické pešel Jan N. v školním roku

1795/6 na fakultu právnickou, maje v únryslu oddati se dle píkladu

krajana svého Šeb. Hnvkovského soudcovství a advokátství. — Na
fakult této pednášeli tehdáž ve tyech ronících : právo pirozené,

státní a mezinárodní pak trestní prof. Ad. Kopec ; obecné právo cír-

kevní prof. SinJce, zvláštní právo církevní prof. Voith
;
právo ímské

a domácí právo obanské prof. M. Schaster; právo lenní, historii

íše nmecké a praxi soudní prof. Dinzcnhofer; státní právo eské
nadepsaný prof. Voith a nauky politické (obchodní, policejní a finanní)

prof. Butschek. Z profesor tchto požíval tehdáž Butschek (pozdji

na rytíe z Heraltic povýšený) nejvtší oblíbenosti studujících, emuž
ovšem nelze se diviti. Xebo jsa vychovancem Jos. Sonnenfelsa, po-

vstného profesora téhož pedmtu na universit Vídenské, vykládal

tak jako uitel jeho nauky politické smrem nových, asu toho vbec
hlásaných theorií francouzských, a všeliké právo positivní a vyvinování

se života spoleenského a státního na základu historickém zavrhujících

a toliko na obapolném svobodném usnesení vše to zakládajících. Vším

tím, jakož i svými živými a výmluvnými pednáškami uml Butschek

rozncovati horlivost a udržovati pozornost svých etných poslucha.
Teba že náš J. Nejedlý všem nadepsaným pedmtm právnickým ne-

všední bedlivost vnoval, podobá se pece, že historie práva íšského —
zvlášt v tch ástech, kde se blížeji dotýkala státních pomr koruny

eské — pak pednášky prof. Butschka pedkem jej zaujímaly.

Akoliv J. Nejedlý takto všelikou svou bedlivost a pozornost obracel

k studiím právnickým, tak že i tu nad jiné spolužáky vynikal a mi-

lákem svých profesor sestál: nicmén neopomínal po celý as studií

tchto zanášeti se tolikéž literaturou domácí a vzdlávati se více a více

v jazyku mateském a to pilným ítáním starších spisv eských, jme-

novité starých zízení zemských a práv mstských, pekládáním spis
rozliných z cizích jazyku do eštiny i spisováním vtších a menších

prací eských v ei vázané i nevázané 1
).

*) Z Manických prací J. Nejedlého asu toho zdlaných teme : V 2. sv.

8ebráiii (r. 1797) Na Lisu, Na Baríouika, Ne Cecky (báse velmi rázná a

dtklivá), Jiin kríVuú: v 3. sv. (r. 1802): Bitva ernopolská, Poutník
v 4. sv. (r. 1803): Zbuzení k radosti, V máji. Óda na St. Vydra
(r. 1798 složená, v niž nadšen a podrobn vychvaluje jeho neocenitelné
zásluhy o jazyk eský . .Mimo to složil tehdáž N. a dal r. 1799 o sob
vytisknouti: Elegii na Karla $ FQrsteifberku, který v bitv u Stokách

u

zabit byl-, jakož i peložil (z nmeckého dle Meinerta): Válený gpiv

pro éessý plni a Vlaetenští epvové, kteréž r. 1800 v Praze byly vy-

tištny. — z prosaickýcfa práci .). Nejedlého vyšla r. 17'.t;t povídka:
Plzeští rytíi amb odplata udatnosti, kterýžto spisek ddicové Kra-
merinsovi r. 1812 podruhé vydali, ovšem ponkud zmnný. - Pipomí-
náme tuto ješt, že nkteré z nadepsaných pvodních Pásni J. Nejedlého
r. 1834 byly petištny a k druhému diiu básni A. .1. Puchmsyera pipo-
jeny, a ze tehdejší censor .'. Zinnnennann. muž neblahé pamtí, báse

echy k tisku nepovolil, akoliv vydavatel, Vojt. Nejedlý, zvláštním
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Pi tom všímal sob J. Nejedlý co nejbedlivji všebo, co se tý-

kalo jazyka našebo a smovalo k vzdlávání a vyzdvižení národnosti

eské, povzbuzoval dtkliv spolužáky a jiné známé své, aby se tolikéž

vzdlávali v jazyku mateském a piinovali o rozhojnní národnosti

a literatury domácí. I radoval se upímn každému potšitelnému pí-
bhu, u vci té sbhlému, a každé zpráv k tomu se vztahující, kteráž

jej od starších vlastenc aneb osob venkovských docházela, i vbec
míval horlivé a platné úastenství ve všem, co se vci národní týkalo

a jí pomáhalo 1
).

asu toho jal se J. Nejedlý vykládati oblíbené tehdáž spisy S.

Gessnera na jazyk eský a vydal první jich svazek — „Smrt Ábelovu"
obsahující — r. 1800 svým nákladem u veejnost. Spis tento vyšel velmi

ozdobn s obrázkem a rytým titulem, rovnaje se u vnjší spsob po-

vstným tehdáž Schrámblovým nmeckým klasikm a jsa psán jazykem
správným, plynným a ušlechtilým, došel obecné pochvaly a všestran-

ného úastenství, anobrž za píinou pidané k nmu tení hodné ped-
mluvy obrátil na sebe pozornost všech znalc jazyka eského a všech

horlivých vlastenc ").

listem k nmu u vci té se byl obrátil, ukazuje k tomu, že tato sice

vlastenecká báse nevztahuje se více k nynjším pomrm, anobrž má
do sebe již jenom cenu historickou.

J

) Na svdomí tomu, co jsme práv o vlastenecké horlivosti Jv Nejedlého
pronesli, podáváme zde nkolik kus z list, jež byl píteli Seb. Hnv-
kovskému, rádnímu v Planiti, asu toho zaslal. Dne 22. ervence r. 1797
píše takto

:

„Píteli nejdražší! Nemohu se zdržeti, abych Vám strany litera-

tury zase nco nepsal. Nového ? že místo švábských liter v eštin
latinské uvedou, jichž jsem probu u p. Tomsy vidl. — P. Procházka
povídal, že našemi pracemi povzbuzen, až bude s biblí hotov, v eštin
básnit bude. Zase dva básníci z Berounského kraje pibyli

;
jedenjménem

Jungmann, v druhém roce právník, zná dobe francouzsky a anglicky
i jest v eském jazyku zbhlý; pak Seidl Berounský, pevýborný mu-
zikant, krásné již okázali kusy. — P. Procházka pravil, žeby dobe
bylo, kdy by se udlala žádost na císae strany jazyka eského, by se

v nm stavové i všecky vyšší eské hlavy jménem celé eské obce
podepsali a žádali o to více. Kdyby dal Bh na nebesích a ustrnul

se nad námi zemskými sirotky."

Témuž psal z Prahy dne 9. ervence 1798 takto :

„Milý píteli ! I já bych Vám dosti co psáti ml, však všechny
ty noviny nevím, zdali se stvrdí

;
jen to podotknu, že se všude v Praze

ujišuje, že na žádost pán Stav budou školy též i gymnasia esky;
sám p. Dobrovský mi to dvakráte povídal, dostav dvakráte psaní z Vídn
od Zlobického, který mu to psal. Již p. Parízek ten týden pojede strany
škol normálních do Vídn

;
ped temi dny jsem s ním mluvil, i pravil

ke mn s velkou horlivostí, že co nejvíce bude moci jazyka eského
se pi nejprvnjší píležitosti ve Vídni ujme a plán, který si dlá, pro
by nejen ml býti jazyk náš zachován, ale i více rozšíen, mn peetl,
i opravdu s pedležitými to všecko potvrdiv dkazy. Dejž Pane, aby
to jednou bylo pravda !"

Krom právníka J. Jungmanna a theologa Seidla seznámil se asu
toho J. Nejedlý také s právníky A. Pavlovským, K. Helmingrem, Yva-
nem a Konrádem, s estetikem Meinertem, s medikem J. Heldem a hu-
debníkem Vitáskem, z nichž tito dva, jsouce výborní skladatelé tolikéž

nkolik básní Jana i Vojtcha Nejedlého v zpév a hudbu uvedli.
2
) Jakož pedmluva tato nemalé hnutí v obecenstvu eském zpsobila,

a zejm ukazuje k nevšední lásce a horlivosti vlastenecké, kterouž
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4. Jan Nejedlý jmenován c. k. profesorem literatury

eské.

R. 1800 rozstonal se Fr. M. Pclcl v té míe, že nemohl odbý-

vati své pednášky eské. Ježto byl Jan Nejedlý vydaným práv pe-
kladem spisu Gessnerova nevšední znalost jazyka eského na jevo dal,

uloženo mu od direktorátu studií filosofických, v nmž tehdáž K. Raf.

Ungar pední místo držel, aby churavého prof. Pelcla v jeho úad
uitelském prozatím zastával. Když pak na to prof. Pelcl dne 9. února

r. 1801 smrtí sešel a konkurs na obsazení stolice té rozepsán byl,

hlásil se vedle jiných kandidát také Jan Nejedlý o profesuru tuto

a jakož jeho práce konkursní uznána za nejlepší ze všech, podán

návrh do Vídn, aby stolice ta propjena byla Nejedlému, pi emž
zvlášt R. Ungar co representant sboru uitelského Nejedlého za nej-

spsobilejšího k úadu tomu schvaloval a vysvdoval. K návrhu tomu
jmenován jest Nejedlý dvo. dekretem, ve Vídni dne 11. záí roku

1801 daným, ádným profesorem literatury eské na universit pražské

a uveden na to dne 16. list. 1801 jmenovaným práv Ungarem na

stolici tuto. — Uvedení toto šlo ped se v takovém spsobu, že se

mohlo pokládati za zvláštní slavnost vlasteneckou, o niž se tehdáž

v Praze i na venku vbec promlouvalo a psalo, a k níž delší as teh-

dejší vlastenci ukazovali a se táhli. — Snad nikdy ped tím aniž na-

potom nebyla tak zvaná eská sí (. 3. v I. poschodí Klementinském
vedle c. k. knihovny) peplnna tolika a tak vzácnými hosty, jako dne

nadepsaného. Byli tu pítomni: tehdejší místopresident gubernia e-
ského a hejtman mstský hrab Josef Vratislav z Mitrovic, pán ná-

rodnosti eské nemálo naklonný, mnoho starších a mladších šlechtic,

jako mladý kníže z Lobkovic, hrabata Šternberk, Kolovrat, Lažanský,

Chotek, Nosticové a Hartigové, ryt. Šmidgrabner, Jeník a j. v., celý

uitelský sbor fakulty filosofické s ctihodným St. Vydrou v ele, vla-

Nejedlý tehdáž nesen byl, podáváme sumovn obsah její. — Pipomíná
totiž, že láska k vlasti jej zavazuje, aby jí njak posloužil. Vda, kterak
není dosti na tom, abychom sob jazyka vážili, nýbrž že potebí, aby-
chom všeliké umní šlechtili, že vydává spis pítomný jsa té nadje,
že netoliko

x
rozum vzdlá , ušlechtilé city v srdcích vzbudí , nýbrž

i mnohého echa z tvrdého spaní probudí. Ukazuje na to slovy ohni-

vými, jak slavný, vzdlaný a udatný byl nkdy národ eský a jak vá-
žený byl jazyk jeho; pipomíná, jak neslavná ano hanebná by to véc
byla, kdyby sláva pedk i památka o eších zaniknouti mla. I vyzývá
krajany své, aby z nechvalitebného snu k novému životu národnímu
procitli, jazyk svj vzdlávali, vlast svou milovali a takto srdce své
k vznešeným a hrdinským skutkm rozncovali a zase stkvícího nesmr-
telného jména sob dobývali. Ku konci pak vyzývá krajany své, aby
nedopouštli, „by jazyk náš a s nimi zmužilost a udatnost všeho národu
slovanského se zponenáhla tratily a hasly a aby i udatný a strašlivý

lev eský umdléval a ach ! snad na vky vné usnul !" I koní zna-
menitou pedmluvu tuto verši tmito

:

Kdož jsi Cechem, prosím za to,

Pedk slavných hlasy slyš,

eský jazyk cti co zlato,

esky mluv a esky piš

!
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Btenští studující všech ty fakult a tém všickni v Praze žijící spi-

sovatelovo eští a milovníci jazyka domácího.

Jan Nejedlý byv nadepsaným R. Ungarcm, jakožto representantem

fakulty filosofické, pítomnému obecenstvu co ádný profesor ei a li-

teratury eské pedstaven, zahájil na to obšírnou eí akademickou

svá tení eská. V ei té ukazoval pedevším k pednostem jazyka

eského, táhna se tu k bohatosti, tvoivosti, ráznosti, jadrnosti a libo-

zvunosti jazyk slovanských vbec a eského zvlášt a dokládaje se

mimo jiné pedevším svdectví od uených cizinc : Jenische, Herdera,

Hacqueta, Meinerse a j. o vci té pronesených. Potom vylíil obšírné

a dtkliv potebu a užitenost jazyka eského v život soukromém
i veejném a pipomenul, že tolikéž est a hrdost národní toho vy-

hledávají, aby jeden každý ponkud vzdlaný lovk dkladn se znal

v svém jazyku mateském.

Jan Nejedlý jsa tehdáž mladík sotva ptmecitmaletý, vzrstu
štíhlého a vysokého, vzezení píjemného, zraku bystrého a pronikavého

a chování vbec ušlechtilého, zajímal již svým vnjším zpsobem kaž-

dého, kdo s ním míval initi, nadepsanou však eí akademickou došel

takového úastenství a pochválení u všech pítomných, jakého se bylo

ped tím sotva komu dostalo. Vtšina poslucha divila se ovšem

z poátku, kterak J. Nejedlý v tak mladém vku k dležitému uitelství

tomu mohl dozráti
;
jejich divení se pešlo však brzo v obdivování jeho

nevšední mluvnické vzdlanosti, když z ei nadepsané vyrozumli, jak

dkladn se zná nejen v jazyku eském, anobrž i v jiných jazycích slovan-

ských a moderních a jich literaturách, jak hluboko a jak vdecky nahlédnul

v ústrojí a jádro jejich, a kterak nerozpakoval se ohniv a nadšen
ujímati se jazyka domácího a k jeho vzdlávání a rozšiování krajany

své dtkliv vybízeti a povzbuzovati. Byla pak také onano e jeho

skuten tak srdená a pi tom tak jadrná a rázná, ano uchvacující a

nadšená, že nejedni z poslucha zjevn jásali, jiní pak a to starší

až k slzám pohnuti byli, tvrdíce vbec, že uvázáním se Jana Nejedlého

v stolici tuto ei a literatue eské vzešla doba nová.

Skvlá tato e J. Nejedlého byla také delší as tém jediným

pedmtem rozprávek v kruzích vyšších a uených, v Krameriusov
pak eské expedici, kam tehdáž picházeli všickni eští spisovatelé a

vlastenci Pražští i tenái a písmáci venkovští, rozmlouváno o ní po

nkolik nedl. Proež naléháno na Nejedlého, aby e tu u veejnost

podal, emuž on i vyhovl, dada ji v nkolika stech exemplá u Je-

ábka vytisknouti takto : Akademische Antrittsrede, gehalten den

16. November 1801 von Johann Negedlý, da derselbe dis k. k. ord.

Professor der bóhmischen Literatur au der Karl-Fcrdinandeischen

Prager Universitát von dni k. Rathe und Bepresentanten der

philos. Lehrerversamndung Horu Karl Ungar installirt wurde. —
Prag. 4°. S. 26. a pipsav ji jmenovanému hrabti Jos. Vratislavovi,

píznivci svému. Že pak všechny exempláe v krátkém ase byly roze-

brány, e ta ješt téhož roku 1801 podruhé a hojnji jest vytištna. 1

)

') J. Nejedlý posílaje dne 3. pros. 18CM nkolik exemplá ei té píteli

Š. Hnvkovskému pipomíná takto :
/V
Ée Vám odesílám, kterou jsem pi
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I v pražských novinách eských a nmeckých psáno jest o tomto

slavném uvedení J. Nejedlého na stolici eskou, naež docházely ho

pátelské dopisy a blahopání z nejedného místa z ech, Moravy a

Slovenska. Tehdejší spisovatel eský Jan Rulík složil „k oslavení

toho památného echm dne" i báse píležitostní: „Ke dni uvedou

profesora eské literatury p. Jana Nejedlého na uitelskou stolici

v slavné uené Pražské uni versí léta 1801," která tolikéž u Jeábka
byla vytištna a rozdávána. Týž Rulík zaznamenal také v svém ka-

lendái historickém ke dni 16. listopadu r. 1801 uvedení J. Nejedlého

na stolici eskou jakožto zvlášt památnou událost vlasteneckou a dal

báse onu na trvalou pamt tam i petisknouti. x

)

Skvlé nadje a nevšední oekávání, kteréž byl Nejedlý pi své

instalací uitelské v obecenstvu eském vzbudil, nezklamal napotom

nikoliv; anobrž v celém desítiletí na to jdoucím poínal sob tak

rázn, platn a prakticky, že usilováním svým, jakož níže ukážeme,

zpsobil novou epochu v historii ožilé literatury a národnosti domácí.

5. eský peklad I. zpvu Homerovy Iliady.

Jakož výše pipomenuto, obíral se Jan Nejedlý vedle jiných v-
domostí zvlášt také pilnými studiemi jazyk cizích, jmenovit jazyka

eckého a vykládal rozliné kusy klasik eckých do eštiny. — Vy-

dáním Vossova nmeckého pekladu Iliady a Odysey Homerovy obrá-

cena tehdáž pozornost uených k tomuto praotci básnictví epického,

instalací držel; i sute, jestli kdy nkdo tak zejm a dtkliv še sto-

lice veejné strany našeho jazyka mluvil jako já, jsa láskou vlastenskou

eznien. Rozdejte e tu mezi vlastence !"

') Viz kal. hist. IV. d. st. 137. Akoliv báse ta nemá do sebe zvláštní

podstaty a ceny umlecké, klademe ji zde pece co pomcku ke charak-

teristice doby tehdejší.

Dnes se šastn oslavuje Odvra, poti hany me.
Den tvj, echu pemilý! Ze sna probu ospalého
V nmž svou radost pociuje echa k lásce ei jeho.

Yitóíí echfŠava
J;ik0 HomCT Prošel zem <

rw^Afo * • Skoumat mrav tvánosti,
Došla šastn svého pravá.

, (()7nat mnohotvjirné plén^
.Mocná dobrý svil Tob Hledat pravé moudrosti:

Uitelské stolice: 'Pak i pilnost Tvá a tvoí
Že ji béeŠ v této dob, Xáin, co Neech zpurn boí.

MS MÍ Silu. pmpna f
,pe predkn .v,,,,,

o„*. ,„„ v „deci stów. i3£te£i25k
\ ezmi hodnost, množ. u Cist Hrobku jeho slzou skrop.

Pedkv našich svatou íc: Zhasnul ovšem jako svíce,

Dojdcí cíle svého jisté. Za to živ bu ty nám více!

Jana Italika sluší pokládati mezi nejvroucnjší ctitele J. Nejedlého,
jemuž také tehdáž pipsal .na dkaz své šetrnosti a vdnosti" IV. du
svého Kalendáe historického [r. 1808 vydaného), nazývaje jej v této

své tení hodné dedikaci: „urozeným a ueným pánem, slavným spi-

sovatelem eským, echem znamenitým a vlastencem sob laskav
píznivým".
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jehož sláva a podstata umlecká i na vysokých školách Pražských zvlášt

psohením prof. Meissnera nemálo jest vyhlašována. Tím byla pozor-

nost i našeho Nejedlého obrácena k nesmrtelnému pvci Meonskému;
a chtje Nejedlý „od sebe njakou ástkou k rozmnožení a zvelebení

jazyka eského pomáhati, uvázal se v pekládání Iliady na jazyk eský,

piiuje se k tomu, aby všechno jakž v jazyku eckém co nejvrnji,

nejvlastnji, nejsrozumitelnji a nejzvunji do eštiny peložil."

Skoniv r. 1 801 peklad I. zpvu Iliady pikroil k vydání ho tiskem

a dal jej na své útraty r. 1802 u Jeábka v Praze vytisknouti takto:

Homerova lliada. Z eckého jazyka peložena do eského od Jana
Nejedlého, o. k. ád. profesora literatury eské na vysokých školách

Pražských. V Praze 1802. str. XII a 37. a pipsal jej výše jmenovanému
píznivci svému Karlovi Raf. Ungarovi „na dkaz vážnosti a uctivosti

pro veliké jeho zásluhy o zvelebení vlasti naší."

Peklad tento, veršem pízvunýra zdlaný, jest dílo — co obsahu

i vnjšího vydání se týe — v nejedné píin zanímavé a, hledíc

k biografii J. Nejedlého a historii literatury domácí, nyní ješt dležité

a povšimnutí hodné, proež, se nám vidí o nm ponkud sieji pro-

mluviti. — Po dedikaním pípise K. R. Ungarovi svdícím, — v nmž
N. zásluhy jeho o vzdlávání literatury domácí a kíšení národnosti

eské nadšen vychvaluje — , v pedmluv (str. I

—

VI.) psané jazykem

jadrným a slovy ráznými ano ohnivými, vylíiv spsobem allegorickým

bývalý rozkvt a pozdjší úpadek vlasti naší, ukazuje k tomu, kterak

to svatou povinností každého eského vlastence snažnou bedlivostí vedle

hivny od boha sob svené pracovati, aby slávu v národu svém roz-

množil, matce své dobrotivé, zemi eské za pemnohá dobrodiní od-

mnn se odsluhoval, svých spolubrati srdce vzdlával a jazyk staro-

žitný od slavných pedk nám dochovaný šlechtil a rozšioval. Naež
koní tuto tení hodnou pedmluvu tímto srdeným pipomenutím : „Be
se tedy po všecky vky slavný Homée do krajin slovanských široko

daleko, zavzniž hlasem svým v jazyku eském a naplniž duchem svým

echy, Moravany a Slováky všecky, aby i oni vzdlávajíce rozum
lidský jako Ty od potomk ctni a velebeni byli u vážnosti veliké a

v svatém následování!" — Po pedmluv vypisuje N. (str. VI.—X.)

obsah Iliady t. j. války, kterou vedli ekové s Trojanskými za deset

let, proto že Paris, syn krále Trojan ského Priama, unesl krásnou

Helenu, manželku Menelaa, krále Lacedemonského do Troje; naež
pivádí (na str. XI. a XII.) pravidla, dle kterých pi skládání hexa-

metr eských ped se šel, z nichž vyrozumti jest, že se N. od pra-

videl, Dobrovským o prosodii pízvuné vytknutých, ponkud uchyloval.

Vše to psáno v Praze dne 20. ervence 1801. — Po této úvodní

ásti následuje (na str. 1.— 23.) peklad prvního zpvu Iliady v hexa-

metích pízvuných, k nmuž (na str. 24.— 37.) pidána jsou vysv-

tlení geografická, historická a kritická, pi emž pipomínáme ješt,

že Nejedlý zdlal peklad svj dle textu orig. Samuelem Klarkém
r. 1779 v Londýn a A. Volfem r. 1794 v Hali vydaného, použiv

i vysvtlení Keppenových.

Hledíc pedkem k vnjšímu spsobu, v nmž peklad ten u ve-

ejnost vešel, pipomínáme, že N. zpsobil dvojí vydání; jedno nád-
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herné ve folio na silném velínském papíe, písmem pouze latinským,

schváln k tomu litým, pak sprostší v 4°, písmem latinským a n-
meckým. Ob byla ozdobena obrazy pekrásnými, J. Berkou v mdi
rytými a pedstavujícími scénu z I. zpvu Iliady v. 223—232, kdež

modrooká bohyn Aténe, vyslaná od Héry, spor mezi Agamemnonem
a Achillem vzešlý, mírniti pichází ; kterýžto obraz obklíen jest rámcem
ozdobn rytým, v nmž dole spatuje se lev — znak království e-
ského. K vydání ve folio pidáno jest dvé krásných výtisk obrazu

nadepsaného, jeden bez nápisu (avant lettres), druhý pak s nápisem

:

„Posledn Atreove gsi dnes mne potupil gist" v. 232. — Vydání

ve folio jest, co se papíru, tisku a ostatní pípravy týe, tak nádherné,

že se rovná docela povstnému vydání dl Wielandových z tiskárny

Degenovy tehdáž vyšlému a vyniká nemálo nad tisky Sehrámblovské,

tehdáž na slovo brané, proež je také za nejstkvostnjší knihu eskou
asu toho vydanou a opravdovou typografickou zvláštnost vlastenskou

pokládati a k ní tuto ukazovati smíme.

Co se pak pekladu samého týe, hledímeli k tehdejším okol-

nostem a k tehdejšímu formálnímu a materiálnímu vzdlání jazyka e-
ského, nelze tajiti, že peklad ten, teba že vzdlán toliko pízvukem,

v nejedné píin povšimnutí a chvály hodný jest, a že zejm vy-

svduje, jak dkladn se znal Nejedlý již tehdáž v jazyku eckém
a eském, že práce jeho s peklady v jiných cizích i slovanských ja-

zycích vzdlanými, jmenovit i s nmeckým Yossovým, tenkráte tém
až do nebe vychvalovaným 1

), dobe se dá porovnati, a že nad sou-

'; Ukazujeme k tomu, kterak sám Klopstock o Yossov nmeckém pe-
kladu dil Homerových tvrditi se nerozpakoval, „že by prý, teba i p-
vodní text zahynul, z pekladu toho lze bylo Homéra znovu zetiti".

Aby pak laskavý tená sám o tom. co jsme výše pipomenuli, ponkud
mohl se pesvditi, pivádíme tuto vypsání hádky mezi Agamemnonem
a Achillem (zpv I. v.

v
223—244) v eském pekladu J. Nejedlého a

nmeckém J. Vossa. ('esky peklad te se takto:

„Poznovu Peleovec tak slovy uštpanými
K Atreovci se mluviti jal i hnval se ješt:
-Nedopito, psím pohledem a jelením srdcem
Nikdyž ozlirojovat se kJ>oji zárove s lidem,

Nikdyž v zálohy jít jsi s eky nejpednjšími.
V srdci se neosmlil ; tof smrtí zdá se ti býti.

Výnosnjší jest ti po vojšt šírém Achajském
Z daru zloupiti všech, kdož jen se ti protiví slovem.

Králi lidojedský! neb vládneš nad niemníky.
Posledn Atreove jsi dnes mne potupil jisté!

Tob však pedpovídám, i velikou písahu skládám

:

V pravd, ped žezlem tím, jenž nikdy listí a vtví
Nevyrazi, jak mile svj kmen jest nechalo v horách;
Nikdy .se nezapuí, co železo zloupalo vkol
Listi a kra; i jež nyní nosí v rukou Achajští

Synové soudící, jimž Zena své zákony svil.
Atreove, tato peveliká ti písaha budiž!

Nkdy pohešit však Achylla všiekni Achajští:

Nikoliv jim nespomžrš, a bude ti líto.

Když muže mordujícím bude Hektorem padati množství
Umírajících ; tuf budeš v srdci se žráti

Rozhnvaný, žes nejlepšího nic nectil z Achajských !

u
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vky Palkoviv eský peklad téhož I. zpvu v nejednom kuse vyniká.

Pi tom i toho nelze sob nepovšimnout!, kterak N. se snažil a vdl
pekrásná a karakteristická epiteta ecká tolikéž v eštin zvun
a správn vyznaiti ; k. p. Dalclwstclcc, stíbroluník, hromovládný,

mdipevný, mdiodnec, crnomraník, ptirosný, velkooká, zlato-

trnná, spanilotvárná, širolcovládný a j., jakož i že k tomu pro-

hlížel, aby peklad svj pidaným obšírným obsahem celé Uiady a hoj-

nými vysvtleními i mén vzdlanému tenái pístupný uinil.

Hledímeli k úinku, kterýž mli a mají peklady starých klasik

na vzdlání jedné každé novjší literatury, a uvážímeli, že to pedkem
platí o pekladech nesmrtelných dl Homerových, nelze jinak le
schvalovati vli a pedsevzetí J. Nejedlého u vci té na jevo dané

a jest tím více litovati, že nám nepodal peklad celé Iliady, anobrž

že pro mnohé jiné zaneprázdnní a zmnné okolnosti již pi druhém
zpvu od dalšího pekládání upustil. Nebo teba že peložení to

jenom pízvun jest zdláno, bylo by nicmén zajisté bývalo tehdejším

vlastencm a literátm nemalou pohnutkou k bedlivému pstování kla-

sické a pedkem básnické literatury v eštin a bylo by také na roz-

kvt veškerého písemnictví našeho nemalého úinku mlo.
Zajímavý tento peklad I. zpvu Iliady pijat byl také nejen od

vlastenc eských s nevšedním úastenstvím, anobrž obrátil na sebe

tolikéž pozornost jiných spolubrati Slovanských, jmenovit Polák
a Rus, jakož i našich soused nmeckých. — Bylt totiž J. Nejedlý

tém všem ueným spolenostem slovanským, pak knihovnám veejným
a jiným vzácným osobám zaslal po stkvostném exemplái pekladu

toho. Jeden takový exemplá dostal se také tovaryšstvu pátel nauk

ve Varšav, kde se tento Nejedlého peklad Iliady biskupovi Janu

Kosakovskému, lenu tovaryšstva toho, v té míe zalíbil, že v sezení

dne 5. února 1803 ve Varšav odbývaném inil o nm e zvláštní.

./. Voss peložil Homerovo vypsání hádky té takto

:

„Doch der Peleide begann mit erbitterten Worten von Neuem
Gegen des Atreus Sohn; denn noch nicht ruh ev vom Zorné:
Trunkenbold, mit dein hmdischen Blick und clem Muthe des Hirsches.

Niemals weder zur Schlacht mit dem Volke zugleich Dich zu riisten,

Noch zum Hinterhalte zu gehn mit den Edlen Achaia's,

Hast du im Herzen gewagt! Das scheinen dir Schrecken des Todes!
Zwar behaglicher ist es, im weiten Heer der Achaier
Ihm sein Geschenk zu entwenden, der Dir entgegen nur redet

!

Volkverschlingender Kónig ! denn nichtigen Menschen gebeutst Du

!

Oder du háttest, Atreide, das letztemal heute gefrevelt!

Aber ich sage dir an, und mit heiligem Eide beschwo ichs!

Wahrlich bei diesem Scepter, der niemals Blatter und Zweige
Wieder zeugt, nachdem er den Stamm im Gebirge verlassen;

Nie mehr sprosst er empor, denn ringsum schálte das Erz ihm
Laub u. Rinde hhrvveg; und edele Solme Achai'as

Tragen ihn jetzt in der Hand, die richtenden, welchen Kronion
Sein Gesetze vertraut: dies sei Dir die hohe Betheurung!
Wahrlich vermisst wird Achilleus hinfort von den Sohnen Achaia's.

Allzumal, dann suchst du umsonst, wie sehr du dich harmest,

Rettung, wenn sie in Schaaren, vom mannermordenden Hektor
Niedergestrzt, hinsterben ; und tief in der Seele zernagt dich

Zúrnender Gram, dass den Besten der Danaér Nichts du geehret."
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V ei té vyložil uený prelát tento se zvláštní pochvalou krásy pe-
kladu Nejedlého a ukazoval na to, jak blízký jest jazyk eský pol-

ského i obrátiv se potom k velikému potu národ slovanských a k roz-

sáhlosti sídel jejích, vyzýval spoluleny tovaryšstva toho, aby prohlíželi

k zakládání literárních svazk s uenými muži jiných kmen slovan-

ských, dokazuje pi tom s nevšedním nadšením, jak by užitený byl

každému z nich svazek takový '). — Nejedlý poslal také nkolik
stkvostných exemplá pekladu svého do Vídn a jiných mst vtších,

kdež svou vnjší úpravou a zanímavým obsahem pozornost uenc tam-

ních taktéž na sebe obrátily a píinu zavdaly, že v listech veejných

tamtéž vycházejících pochvalné zprávy o pekladu tom byly podávány 2
).

(Pokraování.)

Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Píše

Josef Procházka.

IV.

Po dvoustoleté porob vymanilo se Rusko za vlády Ivana III. Vasilje-

vice z poddanství tatarského, nedlouho po dobytí Caihradu od Turk.
Je to zvláštní úkaz, že tento stát slovanský, jenž zachránil — ovšem po

nesmírných ztrátách— sebe a západ evropský ped zkázou mongolskou,

') J. Jungmann podal výtah z ei té do pílohy k listu XXVI. 1813
Hromádkových Prvotin pkných umní, k emuž se tolikéž táhne V.
Zelený v životopise jeho str. 79.

') Viz Annalen der Literatur des ósterr. Kaiserstaates 1803. Nr. 48. S. 378,

kdež teme podrobné a dkladné pojednání o pekladu tom a porov-
nání jeho s peklady Palkoviovým a Vossovým. — Zvlášt však
povšimnutí hodná jest recensí, která obsažena jest ve spisu : Historisches

Taechenbueh, Wien 1810. 2. Bándchen. S. 179, kdež se píše takto:
..XcjxUý, Professor der bohm. Sprache n. Literatur za Prag, wollteauch
den Bohmen die Gesánge des Ifaeoniden in jener Form mittheilen,

worin skli der alte einfache klassische Geist des unerreichten Sángers
in seiner stillen Fiille u. Krat ausspricht, u. worin Voss die Werke
Bomei rgefundene antike (tdtterbilder den erstauntenDeutschen
\ nrtreiihrt liatte. Zwar Btellten neb ilnn (Nejedlý) viele Selnvierigkeiten

entgegen, den homerisohen Hexameter ganz getreu zu erreichen, ein

Vorrecltf, dessen tich untcr atUn nevren Sprachoi nur die dcutsche

ruhmen teann j. sbr seinem anhaltenden Fleisse gelang es doch, einen

wóhlklingenden Hexameter zu geben, u. Spraehrichtigheit nut ciner

fdhn wurdevotten DarsteUung zu verbinden." — Jakého úastenství do-

cházel Nejedlého peklad Iliady asu toho i na venku v echách, tomu
vyrozumti / listu S. Bnvkovského Vojt. Nejedlému dne 12. kvtna
r. 1802 zaslaného, z nhož vychází, že vrlámci a Klatovech v krátkém

: výSe 2ii exemplá bylo prodáno, naež Bnvkovaký J. Nejedlého

jeit za ló exemplá ládal, doufaje, že i tyto co nejdíve rozprodá.
— Slušíf konené i pipomenouti, že sám J. Dobrovský nkolikráte
ústné i písemn pochvalu nadepsaný peklad a litoval, že Nejedlý ne-

podal nám celou Iliadu v jazyku eském. Viz také Jahrbucher d. Lite-

ratur. Band :?7. s. 28.
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po krátkém zotavení se z dlouhé mdloby musil znovu podstoupiti boj

s jinou haluzí kmene mongolského, s Turky. Zárodek pozdjších kr-

vavých svár položen vlastn hned pi dobytí Caihradu. Množství

ek opustilo tenkráte svou vlast a nalezlo v Itálii útulek; mezi nimi

byl i bratr posledního císae eckého, Tomáš Palaeologus, jehož ro-

diny se papež Pius II. velikomysln ujal. Synové byli zhýralí hej-

skové, za to vynikala ctnostmi, rozumem i krásou princezna Žofie.

Ji dle stavu jejího pimen zaopatiti, bylo pilnou snahou nástupce

Piova, papeže Pavla II., který sob umínil, že obdaí rukou spanilé

Palaeologovny jen toho knížete, do nhož bude se moci nadíti draz-
ného zakroení proti zmáhajícímu se panství tureckému. Tu práv
došla do Ilíma z více stran zvst o znamenité moci Ivana III., a bystro-

zrak ímské kurie neotálel, nabídnouti jemu co nejpimenjšímu a

nejspolehlivjšímu zastanci práv východního kesanstva Žofii za man-
želku. I náboženské ohledy rozhodovaly; Žofie, jsouc vyznání eckého,
zdráhala se zasnoubiti s knížetem víry latinské, a tu byl Ivan III. tém
jediným vhodným manželem.

Samovládce ruský pijal nabídnutí ímské s velikým zalíbením,

nebo bylo zejmo, kdo stane se manželem poslední Palaeologovny,

že bude se svými potomky dditi práva ecké knžny k císaství
východnímu, a bude zárove povolán, býti mstitelem posledního císae
eckého Konstantina XII., zhynuvšího smrtí hrdinskou v boji vražedném
proti Turkm. Dne 12. listopadu r. 1472 vjíždla Žofie ve slavném

prvodu do Moskvy a celá Evropa provázela zraky svými tuto poslední

ratolest z mohutného kmene Palaeologovc, jako by* byla tušila, že

z onoho dalekého východu zasvitne jednou zase kesanstvu eckému
slunce svobody a vykoupení. Zevnjším symbolem tchto nadjí byl

dvouhlavý orel, který byv dosud znakem císa eckých, stal se po

této svatb erbem ruským, aby pipomínal všem potomkm Ivanovým
jejich píbuzenství s císai eckými a veliký úkol z toho vyplývající.

Roku 1496 objevil se první vyslanec ruský ve Stambulu. Spsob,
jakým „barbarská" Rus hned po prvé u vysoké porty vystoupila, a

draz, jakým zástupce Ivana III., Plešejev, sob i Rusku zjednal

úctu, které marn domáhali se vyslancové císae nmeckého v dobách
mnohem pozdjších, jest tak poulivý a zajímavý a vrhá tak jasné

svtlo na budoucí pomry mezi eckým kížem a plmsícem, že ne-

váháme zmíniti se šíe o prvním politickém vyjednávání Ruska s Tu-
reckem.

Vysoce vzdlaná knžna Žofie psobila na svého chot a na
vnitní a zevnjší povznesení Ruska nanejvýš blahodárn. Nesouc trpce

poddanství zem chánm tatarským, pimla Ivana III., aby svrhl se

sebe jho tchto vrah odvkých, což se mu poštstilo v míe takové,

že chánství Kazaské sob podrobil a moc „Zlaté Ordy" nadobro
vyvrátil. Tak zstalo ze všech chanát, ve které se panství tatarské

na Rusi nenáhle rozdrobilo, již jen chánství Krymské na jižním pomezí
velkoknížetství ruského ; to nebylo však aspo tenkráte nebezpeno,
ježto Ivan III. s chánem Krymským Mengli-Girejem v dobrém pátelství

trval. Zempisné pomry Ruska byly v té dob tak nepíznivé, že stát

ten nedotýkaje se — krom na stran nejsevernjší — nikde moe,
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ml cestu do západní Evropy nadobro zavenu. Chtlli Ivan III. vyplniti

žádost své manželky Žofie a povolati do Ruska cizí umlce, mistry

a kupce, musil postarati se o krátkou a bezpenou cestu, a ta vedla

z erného moe územím Tatar Krymských — již tenkráte vrchmoc
panství tureckého uznávajících — na sever do Velké Rusi. Opíraje se

o pátelství s chánem Mengli-Girejem, zjednal Ivan III. cizincm do

zem povolaným pístup pes Kaffu a Azov, ve kterých mstech vládli

pašové turetí. Ti dopouštli se obvyklým spsobem na kupcích

ruských mnohého násilí, tak že konen Ivan III. svým poddaným
všechen obchod v tyto strany zakázal; nemoha proti obrovské moci

turecké se zbraní vystoupiti, obrátil se zvláštním listem na sultána

Bajazida, žádaje vážn a dstojn zadostuinní. Turci, tak bezpí-

kladn zpupní, kdekoliv bylo jim jednati s knížaty kesanskými, mli
již tenkráte jakési tušení, že s Ruskem nebude asi lze tak potupn a

opovržliv zacházeti, jako se západní Evropou; Bajazid na pouhý list

Ivana III. nejenom všechno píkoí a všechen pych, jejž Turci nad
obchodníky ruskými provádli, co nejpísnji zakázal, nýbrž i — a to

byl skutek neslýchaný — zvláštního poslance do Moskvy odeslal, jemuž

bylo uloženo, aby ubezpeil velkoknížete ruského pátelstvím tureckým.

Vyslanec turecký nedostal se do Moskvy, ponvadž mu kníže litevský

Alexander cestu zamezil; zdvoilost Bajazidovu splatil Ivan zdvoi-

lostí stejnou; vypravil do Stambulu první ruské poselstvo, v jehož

ele byl shora jmenovaný Plešejev. Instrukce, které tento na cestu

od velkého knížete obdržel, dovozují nepochybn, s jakou hrdostí a

s jakým sebevdomím již tenkráte Rusko sob poínalo proti arcine-

píteli kesanstva, nehodlajíc dle píkladu jiných mocností západních

dožebrávati se v pokoe milostného pohledu padišachova. Plešejevu

naízeno písn, aby ve všem jednání s portou byl pamtliv vysokého

dstojenství svého knížete, aby nepropjil se k niemu, co by mohlo
býti státu anebo panovníkovi na újmu, a tudíž aby zvstoval poselství

a dobré služby svého pána nikoliv Mee jako druzí poslanci, nýbrž
pímo stoje, a žádnému jinému vyslanci aby prvního místa nepostu-

poval. „Zeptali se t nkdo," naizoval Ivan III. odcházejícímu po-

slovi, „pro jsem já ve svém listu k sultánovi napsal své jméno ped
jménem jeho, odpovz: Když panovník náš psal sultánovi Bajazidovi první

list, zachoval se k nmu se vší uctivostí a postavil jméno jeho ped
své, ale Bajazid, místo aby ho byl podobn uctil, napsal své jméno
ped jménem našeho panovníka." Plešejev vyplnil vše, co mu velký

kníže poruil, a jevil hrdost, pi dvoe sultán dosud nevídanou a ne-

slýchanou, tak že nadutí pašové trnuli nad takovou odvahou „neví-
cího psa." Skutek dokázal, že ton, v jakém Plešejev mluvil k port,

jediné vedl k cíli
; poselství jeho zdailo se co nejlépe, nebo pinesl

svému knížeti první obchodní smlouvu s Tureckem, kterou zaruena
jest kupcm ruským, s Turky obchod vedoucím, úplná bezpenost.

Smlouvu doprovázelo velmi pátelské psaní Bajazidovo, žebrající jen

na to, že Ivan III. odeslal tak „hrubého a nezdvoilého lovka," jenž

pohrdaje Turky zcela zjevn nepijal ani dar na poest jemu nabízených.

Podobn jako Plešejev poínal si ti léta pozdji druhý vyslanec

ruský Golokvastov, a od té doby již, tedy od konce patnáctého století,

17*
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dobyli sob Rusi v Caihrad místa tak estného a docházeli tu takového

vyznamenání, jakého dostalo se v dob ovšem pozdjší jen ješt vy-

slancm anglickým. Rusko uinivši první krok do Stainbulu bylo ihned

a zstalo první mocí, ped kterou mli se Turci na pozoru a které si

aspo na oko vážili — ponvadž mli ped ní strach.

Pátelství rusko-turecké zstalo i za vlády nástupce Ivanova,

Vasilije IV. Ivanovice nezmnno. Když dosedl ve Stambulu na trn
sultán Selira, pozdravil ho Vasilij zvláštním poslem (r. 1512), pipo-
mínaje mu pátelství jejich otc. I pi této píležitosti naízeno ru-

skému vyslanci, aby si ve Stambulu nijak nezadával, aby doruil sice

sultánovi dary a psaní svého knížete, „avšak neptal se na zdraví sul-

tánovo, nebudeli se tento ptáti na zdraví velikého knížete." Dv léta

pozdji odeslal Selim navzájem vyslance do Moskvy : jest to první zá-

stupce sultánv v Rusku (r. 1514). Brzy na to pišla porta u Vasilije

v nepíze. Tatai Krymští sužovali Rusko novými nájezdy a pleny;

veliký kníže vyzval sultána, aby to Tatarm initi zakázal. A nepo-

pál Solim stížnostem ruským hrub sluchu, nedošlo to ani za nho
ani za jeho nástupce Solimana, zamstnaného tak tuze na západ,
k zejmému porušení starých pomr pátelských. Jelikož však Tatai
Krymští nepestávali, ob as Rusko svými loupeživými zástupy zapla-

vovati, musilo to konen pece dojíti ku srážkám krvavým naped
s Tatary, potom s Turky, táhnoucími se k panství svrchovanému nad
Tatary ve stranách tchto, a podporujícími nájezdy jejich dovnit
velikého knížetství. Tak vyrojil se r. 1557 za panování Ivana IV.

Hrozného (1534— 1584) bezpoetný dav Tatar do rovin ruských,

pustoše daleko široko meem i ohnm; na cest zpátení utrpl však

od Rus znanou porážku. Rusové spláceli odtud rovné rovným: tém
co rok opakovaly se nájezdy dobrodružných plenitel do území osman-

ského. R. 1561 pronikli daleko na jih až do okolí Kaffy, kam porta

na rychlo musila vypraviti vojsko i lostvo, aby msto svojí polohou

dležité zachránila. Jako v Uhích, rovnž nepovažovali ani zde oba

sousedé takové pomezní boje za rušení pokoje a za píinu k válce

ve velkých rozmrech. Jestliže sob Turci vedli stížnost na vpády
ruské do krajin tatarských, mohla vláda Moskevská snadno odpovdti,
že neválí s Osmany nýbrž že toliko trestá násilí páchané od Tatar
na pd ruské ; a podobné omluvy mla také porta pohotov, kdykoliv

Rusové naíkali ve Stambulu na bezkonené znepokojování obyvatelstva

od Tatar. Ani Soliman ani Ivan Hrozný nemli chuti, miti své

síly s meem v ruce, an každý z nich na jiné a jiné stran vedl boj

o životní podmínky své íše. Až když Soliman a po smrti jeho sultán

Selim II. zaali podnikati velkolepé dílo, totiž stavbu prplavu, kterým
Volha s Donem, tedy moe Chvalinské s erným mlo býti spojeno a

Osmanm takto usnadnny útoky na nenávidnou íši perskou, chápali

v Moskv ohromné nebezpeí z této rozprostíravosti turecké íše pro

Rusy plynoucí a neotáleli pekážeti zámrm osmanským. Ivan Hrozný
sebral vojsko, pepadl Turky o prplavu pracující a valnou ást porubal.

To stalo se r. 1569: jeto zárove první krvavé setkání obou soupe
a první porážka, kterou Turci od Rus utrpli.

Pes to však, když hned rok na to (1570) objevil se ve Stam-
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bulu vyslanec rusky, pijat jest s obvyklou vlídností. O nepátelství

s Ruskem nebylo ani ei, ano padišaeh zejm se osvdil, že není

vinen neustálými vpády Tatar do Ruska a že s celým drazem cká-

novi Krymskému naídí, aby nerušil pátelský pomr mezi obma státy.

Tato v djinách tureckých v skutku bezpíkladná skromnost mla
vážné píiny, s nimiž se státníci divanu nijak netajili. Ivan Hrozný ml
znamenité dlostelectvo, mohl beze všech obtíží postaviti výborné vy-

cvienou jízdu do pole, pi nejmenším 150.000 muž a k tomu ješt

asi 60.000 pších. Tato ísla psobily na Osmany jinak, než tch
nkolik tisíc žoldné, s nimiž bylo se jim pravideln potýkati v Uhích ;

ím vtší byla jejich bezohlednost k panovníkm zemí ddiných, tím

více cviili se v sebezapírání, kdykoliv šlo o carství ruské. A ne dosti

toho ; více než hmotné síly Moskevské strachovali se Osmané vlivu

mravního, kterým psobilo Rusko na kesanské obyvatelstvo vyznání

eckého, Turkm podrobené. U vci té byl pomr Ruska ku kesa-
nm východním po všechny asy až do dnešního dne stejný; kdežto

na západ moc ideí náboženských od vku k vku ochabovala, nepe-

stávalo zde spolené vyznání náboženské býti mohutnou páskou, poutající

k sob eky, Slovany a Rumuny v jedinou velikou rodinu kesanskou,

která nemohla míti s živlem mohamedanským nic spoleného. Již r. 1576

píše Benátský vyslanec Giacomo Soranzo následovn: „Sultán bojí se

velikého knížete Moskevského hlavn z té píiny, ponvadž tento

k ecké církvi náleží, jako obyvatelstvo Bulharska, Srbska, Bosny,

Morey a ecka, které jest mu velmi píchylné, ano zachovává tytéž

obady ecké; lid ten bude vždy hotov zbran se chopiti a se zbouiti

za tím úelem, aby se vybavil z otroctví tureckého a pod panství

velikého knížete se podrobil." Podobn vyjádil se o nco pozdji

(r. 1594) ve spisu pamtihodném uený biskup chvarský, jménem Petr

Celodini, uvádje papeži tehdejšímu na mysl, že mže kesanský vý-

chod jen tak od Turk býti osvobozen, dovdli sob císa Rudolf II.

ve svém boji proti Osmanm získati za spojence pedevším panovníka

M<-kevského. Nebo tento „jest zajisté jazykem i náboženstvím v nej-

dvrnjším pátelství s nejvtší ástkou kesanského obyvatelstva

íše osmanské v Evrop a dílem i v Asii, on táhne se následkem

svateb mezi knžnami ruskými a. císai eckými již dávno s jakýmsi

praveni k císaskému trnu Byzantskému; on požívá pede všemi kní-

žaty na svt té výhody veliké, že vládne — jako jen ješt sultán —
plnou mocí nad svými poddanými." Výroky tyto již v 16. století od

rozliných státník na rozliných místech vyslovené jsou patrným d-
kazem, kterak si tenkráte zjednávalo prchod pesvdení, že Rusko

jest mesiášem, jenž jednou kesanské obyvatelstvo íše turecké z po-

roby vykoupí. Není to zjev nahodilý, že v Rusku nový, mnohoslibný

život poíná tém touže dobou, co zahynulo císaství ecké, a že,

sotva uplynulo jedno století po této katastrof, hlasové vážní považují

Rusko za ddice Palaeologovc a za první moc, která se mže se vším

zdarem pokusiti o vyízení otázky východní.

Císa Rudolf IL neopominul povšimnouti sob hlas takových; již

r. 1589 vypraven z Prahy Mikuláš Yarko do Moskvy k caru Feo-

doru I. Ivanovii (1584—1598), by utužil svazky pátelské, kterými
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byly k sob pipoutány jejich íše od r. 1490, a by získal zemím d-
diným ruské pomoci proti Turkm. Té nedostalo se mu sice od

Rus ale od Peršan
;
práv tenkráte dlel v Moskv politický agent

šacha perského, a s tím dorozuml se Varko o spolený boj proti

Turkm, pi emž car obma radou byl nápomocen. Navzájem odeslali

potom jak car tak šach své zástupce ke dvoru Pražskému; dva msíce
dleli tenkráte vyslanci perští v Praze, kde umluven spolený útok na

Turky. Peršané jej také skuten podnikli, ímž válená moc osman-

ská ve prospch císae na dvou stranách bojem utkána jest. Rusko
nesousedíc pímo s Turky, nemlo podílu v zápase, za to však bylo

s jižními Mongoly neustále na štíru. V tchto dobách usadila se na
jižním pomezí ruském etná tovaryšstva kozácká, která neuznávajíce

nad sebou ani cara ani krále polského a libujíce sob v neobmezené

svobod mila se v nekonených bojích s Tatary a Osmany. Jako

Mongolové byli metlou obou íší slovanských, polské i ruské, tak

stali se znenáhla kozáci, hlavn družiny Zaporožské, strašnými nepá-
teli Tatarv i Turkv, podnikajíce náboženský boj proti islámu, s nímž

nejednou ped samým Stambulem v boji se srazili. K takovýmto vý-

pravám bohatýr Zaporožských do krajin tureckých pidružily se asto
celé davy dobrodružných poddaných z carství, což zavdávalo port
píinu k hojným stížnostem v Moskv ; ale jako nedovedli Turci,

i když mli dobrou vli, zameziti nájezdy Tatarv do Rusi, nemohli

ani carové uiniti pítrž výpravám kozáckým. Vzájemné žaloby a omluvy,

tu i tam hrozby — tot krátký obsah djin ruskotureckých ku konci

šestnáctého a v první polovici sedmnáctého století. K vážné srážce

nedošlo ani nyní, jednak že íše turecká nerozprostírala se na sever

nýbrž na západ, jednak že panovníci ruští jihu jen potud vnovali

pozornost, pokud Mongolové znepokojovali krajiny pomezní a pokud
carství nebylo zapleteno na západ a na severu do válek s Poláky

a Švédy. Zatím vymeli r. 1598 Feodorem I. Rurikovci, a moc Ruska
hroznými nepokoji vnitními za krátké vlády Borisa Godunova, pak Lži-

dimitrijv aVasilije Šujského, konen za tíletého bezvládí (1610-1613)
klesla tak hluboko, že byla blízka svého rozpadnutí. Zbojníci a ko-

záci uvnit, Poláci, Švédové, Tatai na hranicích, Moskva sama v ru-

kou polských — v takovém stavu beznadjném bylo carství pohíženo
nkolik let ped zaátkem války ticetileté. Konen vznikla nadje,

že zem krvácející z tolika ran vzchopí se k novému životu, když r.

1613 na trn dosedl Michal Feodorovi a s ním rodina Romanovcv.
Ovšem že ztráty, jimiž nový car vykoupil se z objetí nepátel zahra-

niných, byly bolestné; Polsku postoupeno Smolensko a Seversko,

Švédsku i ten malý pruh pobeží Baltského, kterým otvírala se Rusku
jediná brána na západ. „Rusko jest," dosvdoval tenkráte velký jeho

protivník Gustav Adolf v sezení stav švédských, „sousedem nebezpe-
ným, nebo hranice jeho rozprostírají se až k moi Ledovému a Chva-

linskému a pibližují se k ernému; ono má mohutnou šlechtu, hoj-

nost sedlák, lidnatá msta a mže postaviti do pole veliká vojska.

A nyní nesmí tento nepítel bez naší vle ani s lodikou v moi Bal-

tickém se objeviti. Rusko jest od Baltu odloueno, a já nadji se

v boha, že se Rusm ztžka podaí, aby tento potok peskoili."
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Výrok krále hrdiny byl by býval ortelem smrti, kdy by se carm
z domu Romanova bylo nepodailo zdrtiti pouta, jimiž byla sevena jich

zem na severu a na jihu, opatiti sob pro pebytek svých plodin

tržišt na moi erném a Baltickém a zárove otevíti dráhu, po

které vnikal by mohutný proud vzdlání západoevropského do zem.
To byl politický úkol Romanovc, z nichž zajisté musel býti nejvtším

ten, jenž by nabuda jasného názoru o životních podmínkách svého ná-

roda ideám tm zjednal volného prchodu. Rusku nebylo lze splniti

své povolání, pokud erné moe bylo tureckým jezerem; v tuto stranu

museli carové pedevším obrátiti veškeru pozornost. Za prvních Ro-
manovc byli to zase kozáci, kteí o své újm — mnohdy i proti

vli carské — šíili na jih vliv slovanský, potýkajíce se neustále

s Mongoly a tvoíce vzhledem k Polsku a Rusku podobnou „hranici

vojenskou", která ovšem v menších rozmrech i zemím uherským tak

dobe posloužila. Postrach ped výpravami kozáckými byl toho pí-

inou, že i v dob úpadku požívalo Rusko, s kozáky nábožensky spíz-

nné, u vysoké porty vážnosti, které by se státu tak kleslému bez

tchto dobrodruh nikdy nebylo dostalo. Jak ondy v prvním stedo-

vku loupeživí Normané na svých lehounkých, obratných lokách ple-

nili pobežní krajiny severní, západní ano i jižní Evropy, vyskytujíce

se s rychlostí netušenou tam, kde se jich nikdo nenadal, a mizíce se

stejnou hbitostí, tak pouštli i kozáci z „prah" v Podnpí své luny
do erného moe, ano až k Stambulu, trestajíce obyvatelstvo pímo-
ské za pleny, jichž se Turci v jiných stranách dopouštli na lidu ke-
sanském. Již r. 1624 byli kozáci skutenou mocí válenou, proti

jejichž lodstvu celá námoní síla turecká musila býti do erného moe
vypravena. Mezi tím co turecký kapudan-paša s oddílem lostva dlel

na pobeží Krymském, vniklo asi osmdesát lun kozáckých až do

Bosporu, poplenilo celé pobeží až na nkolik hodin od Stambulu, za-

pálilo množství vesnic a vrátilo se bez poškození s bohatým plenem

nazpt. Zdšení v Caihrad bylo tím vtší, že hlavní msto íše tu-

recké za nepítomnosti lostva aspo ze strany moské bylo tém bez-

branné ; Bosporus pepažen ohromným etzem, aby nemohly loky
kozácké do úžiny vplouti. Smlost váleníkv slovanských byla tak

veliká, že vykali píjezd lodí osmanských a sešikovavše se v podob
plmsíce klidn po celý den nabízeli Turkm bitvu, které tito se

neodvážili. Proto pijeli kozáci již ve trnácti dnech po druhé a pi-
razivše bez pekážky na více místech se stopadesáti lokami, poplenili

ješt to, co zstalo nedotknuté pi první výprav, a zboili konen
maják nad ústím Bosporu vystavný. Takového pokoení se Turkm
nedostalo, co byli v Evrop ; hlavní msto se táslo ped hrozným ne-

pítelem, a kdo vbec v Caihrad byl se zbra, musel zanechati

všeho a podrobiti se povinnosti válené. Že starosti nebyly zbytené,

brzy se ukázalo, nebo sotva sešel led s Dnpru, pikvaili s novým
jarem kozáci opt na Turky; ti sta lodí objevilo se tenkráte v Bo-

sporu, a postrašení obyvatelé pobežní opouštjíce vše, úprkem hnali

H do Stambulu, kde nával lidu venkovského celé msto pobouil. Na
zprávu, že kozáctvo zamýšlí bnáti útokem na Stambul, piplulo celé

lostvo turecké z Archipelagu ku pomoci; a tu svedena brzy jedna
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z nejpamtihodnjších bitev námoních, ve které odvážilo se ti sta

padesát lehkých lodiek (z nichž každá mla sotva 40—50 muž)
uiniti útok na šedesát velikých, tžkou stelbou opatených lodí vá-

lených. „Jako fúrie vrhly se jejich malé luny, po dvaceti až po

ticeti najednou, na tžké galeje; zaháivše lod vysoukali se na palubu

a bojovali zde jako lvové muž proti muži, mnohdy tak dlouho, až po-

slední z nich smrtí to zaplatil anebo pevahou nepátel do lun na-

zpt jest zatlaen." (Zinkeisen, IV. 497). Jen dla turecká a nepíznivý

kozákm vítr zachránil lostvo osmanské, které honosilo se sice ví-

tzstvím, akoliv byly jeho ztráty velké a janiai skoro až do posled-

ního muže pobiti (1625).

Tyto výpravy kozácké opakují se od té doby pravideln, a všechno

smlouvání a rovnání porty s Polskem nezjednalo pokoje, ponvadž ry-

tíští kozáci radji by se byli z panství polského a ruského vyzuli,

než aby se byli vzdali svatého boje s Turky a Tatary. Král polský

nebo car ruský mohli se na est a víru zavázati, že ze své strany

neporuší mír; ale aby k té povinnosti zavázali také kozáky, takové

moci nad nimi nemli. Jako ve výpravách kižáckých nikomu na mysl

nepipadlo, aby Mohamedánm válku teprve opovídal, jelikož boj s ne-

vícími byl tak dlouho povinností každého kesana, pokud zem
svatá nebyla osvobozena, tak necítili se kižáci kozátí vázáni ve svém

svdomí žádným mírem, jejž Polsko i Rusko z ohled politických

s portou uinilo ; zápas s plmsícem byl drahým ddictvím jejich

otc, jej kázala náboženská horoucnost, a to dostailo kozákm, aby

pi každé vhodné píležitosti povinnosti své a vedle toho také touze

po nových dobrodružstvích dosti inili. A to jest vzácný zjev v d-
jinách válek tureckých ; celý západ tese se ped Turkem a otázka

východní pobuuje ob as všechny kabinety evropské: — a týmž

asem se Stambul tese ped družinami kozáckými, které bez velkého

hluku celému svtu ukazují, jakým spsobem jedin dá se východní

otázka ukliditi.

Maje do sytá nepokoj kozáckých a vn z toho plynoucích

kyselostí s portou, umínil si král polský Vladislav r. 1634, že zre-

formuje zvyky a mravy kozák nadobro, tak aby dadouce výhost e-
meslu válenému a dobrodružnému, ponenáhlu pipoutáni byli co klidní

rolníci a obchodníci k pd rodné. Vzíti však kozáku zbra a kon
bylo tolik, jako rybu na sucho vyhoditi ; než by se byli podali tako-

výmto zámrm, opouštli kozáci radji území polské a sthovali se

valem do krajin ruských. Nkolik tisíc nejodvážnjších namíilo do

Persie, chtíce tuto nabídnouti šachoví své páže proti Turkm
;
piklu-

savše k Donu setkali se tu s davem kozák Donských, s kterými spo-

jili se za jedno k tomu konci, aby smlým inem zmocnili se dležité

pevnosti turecké, Azova. A za úmyslem v záptí následoval skutek.

Obléhavše msto jen krátce, dobyli ho a odali takto z istá jasná

Turkm jedno z nejbohatších tržiš, kudy šel obchod k Peršanm,
Rusm a Tatarm (r. 1637). Výprava proti Azovu byla vnuknutím

okamžiku, byla jen novým dobrodružstvím v dlouhé ad podnik vá-

lených, k jakým se ta chasa zahálivá mnohdy bez dlouhého v mysli

pemítání pojednou odhodlávala. Následky její byly však nad jiné tr-
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valejší. Zmocnivše se sotva Azova, poznali kozáci ihned velkou cenu

tohoto vítzství, nebo nabyli jistého útoišt a mohli nyní své pleny

rozšíiti beze vší obavy do Malé Asie ano až do ecka. Posádka

Azovská, zmocnivši se tamjší zbrojnice turecké, dobe zásobené, opev-

nila poškozené bašty a vbec proti útokm Turk a Tatar co nej-

pilnji se hradila. Nebo tolik bylo nade vši pochybnost jisto, že

porta chtjíc vymstíti se nad nimi, nieho neopomine, aby té škody

a hanby dlouho nenesla. Téhož roku ješt sevel na rozkaz sultánv

chán tatarský se 30.000 jezdci Azov a to tyikrát po sob, byl však

po každé od hrstky chrabrých váleníkv s nemalými ztrátami odražen.

Vbec po sob tenkráte kozáci, jichž slavné jméno daleko široko

bylo ped tím již známo, zstavili památku vzácného hrdinství. Opu-

štni jsouce ode všech, i od cara Michala Feodorovie Romanova, pro

njž Azov vlastn dobyli, odolali pt let všem útokm spojených Mon-
gol a dokázali v tom ase rekovné skutky, jakých djiny jen po

skrovnu zaznamenaly. V jejich táboe bylo tenkráte Rusko, nebo
podstupujíce boj tvrdý a vražedný s Osmany, klestili státníkm ruským

dráhu, po které musilo jíti veškero jejich snažení, jestliže chtli býti

zemi prospšni. Rusko oficielní — jak nyní íkáme — mlo v ten

as tak malou mysl a tak veliký respekt ped srážkou s Turky, že

nejen kozákm Azovským nepisplo ku pomoci, aby se v mst udr-

želi, nýbrž i vzkazovalo jim svou nemilost, nevzdajíli se sami místa,

kterým oteveli carm Moskevským bránu do západní Evropy.

R. 1641 obklíen Azov vojskem ohromným, jehož silu Rusové

na 250.000 muž udávají, posádky v pevnosti bylo jen nco pes 5.000

kozák, nepoítajíc v to ženy, kteréžto v pilné poteb ruku po mei
vztáhnouti nelenovaly — a tato hrstka rek odrazila tyi a dvacet

útok a bojovala na zemi i pod zemí v podkopech s takovým udatenstvím,

že Turci ztrativše 90.000 muž po tech msících s nepoízenou musili

Azov opustiti. Nemohouce proklestiti sob cestu do Azova železem,

chtli to uiniti zlatem, nebo pevnost ta byla každé obti hodná ; i nabí-

zeli hotovíce se k odchodu každému z bohatýr Azovských po jednom tisíci

tolar, jestliže se vzdají; avšak kozáci nedali se porušiti takovými

lákadly. Turci nadobro poražení ztratili na cest zpátení ješt také

ást lostva, a i ta dostala se v moc vítzných kozák. Pes tyto úspchy
nebylo kozákm úpln osamlým a nkolikaletou válkou vysíleným lze,

podstoupiti ješt jednou boj s ohromnou pesilou tureckou ; i vidouce

nezbytí opustili r. 1642 dobrovoln Azov; Turci jeho zíceniny nanovo

obsadili a místo to zase pevn ohradili.

To jsou djiny prvního dobytí a pozbytí Azova. Vedle nouze fi-

nanní a zejmé nechuti snmu ruského, pispti Azovu ku pomoci a pod-

stoupiti boj s Turky s nejistou nadjí ve vítzství, zavinila tehdejší

neinnost Moskevskou hlavn hrozba knížete multanského, že Turci po-

vraždí všechny kesany ecké, uznávající cara za svou hlavu a za

svého ochrance, pustili se Rusko za píinou Azova do války s íší

osmanskou. Rojácná mysl Michala Feodorovie dala víru této po-

hržce : i vypravil do Stambulu posla s omluvou, že inu ani na mysl

bepiálo, aby popuzoval kozáky proti port, neb je podporoval penzi
a stelivem. Jemu že nejvíce na tom záleží, aby staré pátelství s pa-
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dišaehem niím nebylo porušeno, anobrž spíše rozhojnno a upevnno

;

k tomu že so však i porta musí piiniti a to že nejlépe dokáže, ne-

budeli nazývati Michala Feodorovie „králem Moskevským," jak to po-

sledn inila, nýbrž „carem a velikým knížetem vší Rusi." Porta jsouc

zase v držení Azova pistoupila na tuto žádost bez okolk, a tak

uklizen hrozivý spor bez dalšího prolévání krve. Dv léta potom ze-

mel první Romanov, i zanechal nástupcem íše syna svého Alexeje Mi-
chajlovie (1645— 1676). Nepokoje kozácké v sousedním království

dosáhli tenkráte vrchu; Bohdan Chmelnický, hetman vojska Zaporož-

ského, odtrhl se úpln od koruny polské, aby uinil konec krvavým
svárm mezi katolickou šlechtou polskou a pravoslavnými, v zízení demo-
kratickém sob libujícími kozáky Vida však, že nemožno kozáctvu za-

chovati samostatnost uprosted Rus, Polák, Tatar a Turk, nabídl

r. 1650 caru Alexeji, co pirozenému ochránci všech pravoslavných,

své poslušenství, a car potvrdiv jim r. 1 654 všecky výsady, od velkých

knížat litevských a král polských nabyté, uvázal se v držení Malé
Rusi a stal se takto podél dlouhé áry nejenom bezprostedním sou-

sedem pašalíku tureckého na severním pobeží ernomoském, nýbrž

i ddicem odvkých boj mezi kozáky a plemenem mongolským v tchto
stranách.

Rozšíení panství ruského pes celou Ukrajinu bylo píinou války

s Polskem, které nehodlalo vzdáti se vlády nad kozáky maloruskými.

Zápas mezi obma státy slovanskými trval tináct let (1654— 1667);
jest to doba nedlouhá ale veledležitá, ponvadž se rozhodovalo o celou

budoucnost Polska i Ruska. íše Moskevská osvdila se po prvé co

velestát, kdežto Polsko vihled klesalo, tak že již tenkráte se mlu-

vilo o jeho rozdlení; prese všechnu pomoc, kterou poskytovala Po-

lákm aristokratská ást kozák pod hetmanem Vyhovským, musila

postoupiti republika r. 1667 smlouvou Andrusovskou caru Ukrajinu

na levém behu Dnpru, jakož i Smolensko a Seversko, jehož po vy-

mení Rurikovc byla se zmocnila. Mírem Andrusovským rozdleno

kozáctvo ve dvé : v hetmanství ruské na levém Podnpí a v polské

na pravém. To byl stav nepirozený, jenž ml v sob zárodky nových

svár; kozáci nasytivše se vlády ruské i polské zavázali se na domluvy

hetmana Dorošenka poslušenstvím — sultánovi. Rozumí se, že Mo-
hamed IV. neváhal, upevniti své panství v krajinách ernomoských ve

spolku s bojovným národem kozáckým; hned r. 1671 uinil poslání

ke dvoru polskému, vyhrožuje válkou, nebudeli mu popuštna Ukrajina.

Což když se ovšem nestalo, zdvihli Turci r. 1672 válku proti Polsku

i proti Rusku, a spustošili Malou Rus i Podolsko po turecku, až se jim

u Chotimi r. 1673 od Jana Sobského dostalo zaslouženého potrestání;

40.000 Turk pobitých dosvdovalo velikost vítzství. S Ruskem poala
válka o tyi léta pozdji, r. 1677. Dorošenko seven od Rus v pevnstce

Cihyryn a vida všeobecnou zkázu následkem hrozného vraždní a ple-

nní Tatar a Turk po Malé Rusi, uznal opt cara za svého pána,

naež vzdal se také ihyryn. Poláci zatím, obklíeni ohromným voj-

skem tureckým nad Dnstrem, musili Turkm postoupiti Podolsko

s Kamencem a dv tetiny celé Ukrajiny, to jest i ást, ku které táhli

se Rusové co ku své usedlosti. Mimo to popustila porta poslední te-
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tinu Malé Rusi kozákm, kteí jí návodem Dorošenkovým poslušenství

byli nabídli; i zde však vládla íše Moskevská již neobmezen. Z tchto

píin vzplanula válka mezi obma; dne 3. bezna 1677 opovzena

Rusm od Turku první válka. Hlavním cílem výpravy osmanské byl

ihyryn, neveliká pevnost nad Tjasminem. pravým pítokem Dnpru.
Marn namáhal se vrchní vdce turecký Ibrahim pasa vzíti útokem

pevné ležení ruské i msto anebo msto samo; zanechav 10.000 muž
na bojišti, dal se na pochod zpátení, jenž se brzy ve zmatený útk
promnil, když posádka ihyrynská jala se Osmany a Tatary proná-

sledovati. Turci „tak rychle bželi , že cestu z ihyryna až k ece
Buhu, ku které potebovali díve tináct dní, vykonali nyní za ti dni,

i ztratili všechna dla a zavazadla." (Herrmann, III. 701). Rusové

opevnivše zatím ihyryn a položivše tam silnjší posádku, i uvázavše

se v držení míst od Turk opuštných, zkusili toho, zdali by se snad

porta po takové porážce cestou diplomatickou nedala obmkiti a ne-

propustila Ukrajinu ze svého domnlého držení. Hned z jara r. 1678
vypraven do Stambulu carský posel, jenž s obvyklým o ruských vy-

slanc sebevdomím si tam poínal. Zvláštním listem dával car porte

na uváženou, „aby si nemyslila, že má snad s Poláky co initi ; na
základ smlouvy s Bohdanem Chmelnickým a naposled zase s Dorošenkem
uinné prý Ukrajina patí carovi a to až k Dnstru, a jako prý car

dovede uhájiti zem té, tak že chce vyhledávati též svého práva k Azovu,

od pedk zddného." Ani na moment náboženský neopomenul vyslanec

ruský poukázati ; na otázku, pro se car nechce vzdáti ihyryna, dáno
za odpovd: „to že jest naprosto nemožné, jelikož se tam nalézají

chrámy kesanské, které by Turci v mešity obrátili."

Vyjednávání zmailo se neústupností obou stran. Po druhé valilo

se pes 100.000 muž k ihyrynu, kdež se polem rozložili mezi pev-

nstkou a táborem ruským, chtíce perušiti jejich spojení. Útok na
ležení ruské skonil se porážkou tureckou ; za to podailo se Osmanm
užiti neopatrnosti posádky ihyrynské a lstiv zmocniti se pevnstky.
Nedlouho potom potkali se však nad Dnprem v nové bitv ; byla ve-

liká a vražedná, tak že Turci ztrativše v této nešastné výprav ti
tvrtiny svého vojska s nepoízenou odtáhli. Listy vítzné, zvstující

po celé íši osmanské, že padl ihyryn, byly jen zástrou, za kterou
zakrývala se rozpaitost porty, nevdoucí sob po takových ztrátách

rady, jak by mla se ctí vyváznouti. Že není uprosted bojovných
kozák pro Osmany místa, a že v tchto stranách nekyne zisk, teba
svedli kdo ví co vítzných bitev, tím se po takovýchto zkušenostech
porta již netajila. Z tch píin bylo jí smíení s Ruskem vítáno

;

i vešla s ním r. 1681 v Radzyni ve smlouvu, dle které podržel car
levé Podnpí a k tomu Ješt Kyjev; kozákm udleno právo, že
smjí rybaiti až k moi ernému a vyvážeti sl dle libosti. Mezi
obma íšema uren neutrální pruh zem ; byla to krajina mezi Dnprem
a Buhem, kde nikdo neml práva, zizovati pevnosti.

Rok potom zemel nejstarší syn Alexejv, car Feodor Alexjevi
(1676— 1682), nedosáhnuv ani zúplna dvaceti jednoho roku. Bratr
jeho Ivan, tlesn neduživý a duševn chorý, vzdal se vlády ve prospch
bratra mladšího, tenkráte desítiletého Petra I. Alexjevie, jemuž
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všichni stavové ihned holdovali co samovládci, caru a velikému knížeti

na Rusi Veliké, Malé i Bílé.

Rusko stavši se již za vlády druhého Romanova velmocí, po-

vzneslo se za panování Petra I. v adu velmocí evropských, a a ne-

bylo ihned velmocí první, nebylo také z posledních. Prvním inem
vlády Petrovy bylo, že se pipojil k „svaté" alianci Rakouska, Polska

a Benátská proti Osmanm, a zahájil takto druhou válku tureckou.

Dne 26. dubna 1686 utvrzena jest v Moskv v carské síni au-

dienní smlouva mezi Ruskem a svatou aliancí o spolený boj s Turky.

Tím rozšíilo se djišt válené od Dunaje na západ až k Donu na
východ tak, že Rakousku pipadla úloha, eliti nepíteli v Uhích
a Sedmihradech a s pomocí polskou postupovati proti Blehradu

;

Rusku, vypraviti vojsko proti Tatarm Krymským a opanovati tento

plostrov turecký. Rovnž zavázaly se státy spojené, že žádný z nich

neuiní o své újm mír s Osmany, nýbrž že zstanou spojeny, až dílo

jejich bude provedeno. Dvr Vídeský jmenovit hodlal píznivé doby
užívati a od války neustati, dokud by Caihrad nepadl v moc spo-

jencv. Rádce císav Jórger ve zvláštním pamtném spise („Ob die

Grenze penes portám Trajanam zu schliessen, oder bei Konstantinopel

zu terminiren?") mnohými dvody platnými dolioval své pesvdení,
že pišel konen okamžik, kde spojeným úsilím mže býti panství

tureckému v Evrop meze položena, nebo Osmané jdou prý vihled
vstíc svému zaniknutí. Pomry tehdejší nasvdovaly tomu, že náhledy

Jorgerovy nebyly jalové. Vojsko císaské vybilo práv Turky tém
z celých Uher, Poláci a Benátané válili s prospchem skvlým a Rusko
hotovilo se k výprav proti Krymu, tak že zkáza Turk byla pravd po-

dobna. Tu povstal vojnou proti císai dávný ochrance porty, Ludvík XIV.
;

byla to tak zvaná tetí válka loupežná, kterou Leopold I. jest pinucen,

ást vojska proti Turkm bojujícího odeslati na Rýn a takto své vá-

lené prostedky na dvé rozdliti. Pes to vedli sob Rakušané i potom
velmi udatn proti Turkm, celá ada pevností uherských Osmanm
vyrvána a konen trojím velikým vítzstvím u Moháe r. 1687, u Sla-

ného Kamene r. 1691 a u Zenty r. 1697 jejich síla vojenská nadobro

zlomena.

Uhry dostávše se piklemi a pychem nkteré šlechty maarské
v podruí turecké, dokaly se nyní svého vykoupení ; ovšem že to byla

vojska nemadarská, vdcové nemadarští a státové slovanští, jimž mli
Uhi za své vysvobození dkovati. Kdo byli Zapolští a Bathorové, kdo

byl Bokaj, Bethlen Gabor, Emerich Tokely a j. a jaké byly jejich

snahy, o tom ví celý svt; jména ta jsou nad jiné zvuná v dob nej-

hlubšího úpadku Uher, když o vlast jejich zuboženou trhají se ti

nápadníci zárove. Když však zemi té ku konci XVII. vku nastává

doba vzkíšení, neslyšíme v djinách uherských le jména cizí ; kdo

byl Jan Sobský, Karel vévoda Lotrinský, Ludvík markrab Badenský,

princ Eugen Savojský, jakou stranu zastávali, o usilovali a co vyko-

nali, též o tom ví celý svt.

Nemaarským tmto hrdinm dlužno také ješt po bok postaviti

cara Petra Velikého. Necedili ovšem ve prospch Maar krev ruskou

v Uhích samých; ohrožuje však panství turecké v krajinách erno-
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moských, nedopustil, aby se Osmané s celou silou vrhli na císae

Leopolda, souasn ve válku francouzskou zapleteného , a piinil se

takto cestou nepímou o vysvobození Uher ze služebnosti turecké.

Cílem vyprav ruských byl Azov. Porta jako by byla tušila vci bu-

doucí, hledla se v as opatiti ped nebezpeenstvím, které by ze

sousedství ruského mohlo pojíti. Nejen že novými hradbami Azov

opatila, ale zdlala též pi ústí Dnpru zcela nové pevnosti, totiž

Kinburn a Oakov a nco dále nad vodou Kasikermen, a položila tam

silné posádky za tím iielem, aby se íše Moskevská nikde nedotýkala

pobeží moského. Nebo tolik bylo jisto, že veliká vzdálenost mezi

Moskvou a Caiihradem najednou pomine, jakmile Rusko získajíc na

erném moi jen jediného pístavu co moc námoní pone se miti
s Tureckem. Povstné výpravy kozák Zaporožských až k samému
Stambulu byly port u vci té dtklivou výstrahou. Zde nešlo o roz-

sáhlou zemi, jako byly na p. Uhry, zde vzešel spor o pomrn ne-

veliký pruh pomoský mezi ústím Donu a Dnpru — a pece nerozhodl

se osud Turk ani v Uhích ani na kterémkoliv jiném bojišti evropském

anebo asijském, nýbrž zde pi výtoku dvou znaných ek ruských do

moe až po tu dobu tureckého. Práv proto jest zápas o tyto krajiny

tak dlouhý a tak krvavý, nebo Rusové i Turci vdí, že zde budou

vrhány losy o budoucnost jejich.

Na Krymu dosud vládli Tatai, jimž byla i polská i ruská íše

k ronímu poplatku zavázána. Pes to opakovaly se pleny a loupeže

tchto divoch do obou stát slovanských tém neustále, podporovány

jsouce tu zjevn tu tajn od vysoké porty. Aby byla zem konen
jednou prosta svých odvkých nepátel, o to snažil se r. 1688 po prvé

Jan Sobský, nabízeje port mír jen pod tou výminkou, že všichni

Tatai Krymští z Evropy do Asie se pesthují. K tomu vyslanec

turecký nepistoupil, a tak zstala celá vc na vahách. Ale skoro

touže dobou zaalo Rusko válku proti Krymu, usilujíc Tatary zapuditi

z pevniny na plostrov a sevíti je se strany severní tak pevn, aby

nemohli více obvyklým spsobem své sousedy sužovati. Za nezletilosti

cara Petra vedl r. 1687 první výpravu kníže Golicyn
;
jak ohromné

bylo vojsko a jak veliké vbec válené prostedky ruské v této dob,
lze posouditi z toho, že musilo bez mála milion koní dílem jízdních

dílem tahoun vším dostatkem opateno býti. Tím práv zmaila se

celá výprava; vojsko dorazivši na pomezí ukrajinské nalezlo ped sebou

hotovou pouš; nebylof tu ani vody ani paliva a darmo rozbíhali se

kozáci na picování : kam oko po nesmírné stepi pohledlo, všude valil

se nesnesitelný dým od zem k obloze, nebo Tatai celou step za-

pálili. Vojsko i kostvo strádalo hladem, nemocemi a jinými nedostatky

tak. že denn do nkolika tisíc jich padlo a že možství dl musilo

po cest zanecháno býti. Neuzevše ani nepítele utrpli Rusové v tchto

již za krále Dareia zlopové-tných nížinách sarmatských tak ohromné

ztráty, že - nepoízenou mnsili se vrátiti.

Dostávše takto za vyuenou neklesli na mysli, nýbrž inili pí-

pravy k výprav druhé, která pedsevzata jest dv léta pozdji (r. 1689).

Aliv se uvarovali svízel výpravy pedešlé, opatili se potravou na

tyi msíce, k Semni bylo potebí dvou set tisíc vozu a pimeného
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potu kostva. Potkavše se nkolikráte v poli s Tatary, pronikli až

k okídlí u Perekopu, kde mli ped sebou nesmírnou hladinu mo-
skou; vojsko již se chystalo, že podnikne útok na Perekop, když tu

z istá jasná vrchní velitel kníže Golicyn kázal, aby nastoupen byl

pochod zpátení. Tatai byli ovšem na plostrov zahnáni, tak že aspo
v té vci neminula se výprava s výsledkem; pokud však nebylo ústí

Donu a Dnpru od Rus zaujato a stálou posádkou opateno, byly

marný veškery nadje, že by lze bylo Tatary ztrestati a jejich lupiství

meze položiti. Uvažuje to pi sob a vida nemožnost, s tmi prostedky
válenými pustiti se v obléhání nkteré pevnosti ernomoské, rozhodl

se Golicyn k onomu kroku, který byl tak písn a namnoze nekale

posuzován jak od Rus tak od jejich spojenc, po druhé již oklama-

ných ve své nadji.

I druhé tažení spojeno bylo s velikými ztrátami lidu i zboží

;

pes to byl úspch nemalý, ponvadž íše Moskevská pouena dvojím

nezdarem, netápala odtud více v temnostech co do smru svých podnik
válených na jihu. Car Petr vypravil se r. 1695 osobn proti Azovu.

Stav se hned po nezdaeném druhém tažení knížete Golicyna samo-

vládcem celé Rusi, uvázal se v úlohu, jejíž velikost jest nejlepším m-
ítkem velikosti muže, v nmž se myšlenka zrodila. Aby rozšíil hranice

jak na severozápad tak na jihu až k moi a stal se takto tvrcem
velmocného postavení Ruska v Evrop, k tomu pracoval tento velikán

s pilností obdivu hodnou až do posledního vzdechnutí. Pustiti se

v zápas s dvma v umní váleném tenkráte nejslavnjšími národy, se

Švédy a s Turky, toho dovedl jen muž s vytrvalostí železnou, s vlí
neoblomnou a s živým pesvdením, že buduje základy k mohutnosti

svého národu. A byl sotva dosáhl let dosplých, pipravoval dílo své

krok za krokem s takovou obezelostí a opatrností, že podle lidského

rozumu musilo se zdaiti. Ve dvou výpravách proti Krymu vzalo za

své na tisíce život a úspch byl nijaký; Petr chtje nyní sám za-

kusiti štstí váleného, nepustil se bez vesla a opainy na moe, nýbrž

opativ lid svj lepším vojenským vzdláním a zídiv na ece Voronži
lodnici, odkudž mly vyplouti nov vystavené lod válené po Donu
k Azovu, zdvihl teprve v šestém roce své samovlády válku proti Turkm.
Porta utrpvši práv tenkráte takové ztráty v Uhích, nemla chuti

s Petrem pustiti se do boje; i zastela se patriarchou Caihradským,

jenž na její pokynutí uinil do Moskvy slavné poselství k tamjšímu
patriarchovi za tím úelem, aby celým svým vlivem na cara naléhal

a od obtížného pedsevzetí proti Osmanm jej odvrátil. Petr však

nejsa zvyklý po cizí rad choditi, uznal okamžik ten za nejvhodnjší,

a než se kdo ze strany turecké nadál, stálo již ped Azovem bez mála

100.000 Rus, když se byli prvé ješt malých pevnstek k vtší ochran
Azova shora nad vodou od Turk vystavných zmocnili. Tu vyskytla se

pekážka, která zpsobila, že Petr s celým úsilím k tomu pihlédal, aby

stavba jeho lostva Donského co možná nejrychleji pišla ku konci.

Azov nemohl totiž býti jen na pevnin seven, tak že dostávalo se

posádce turecké ze strany moské všeho dostatku, mezi tím co vojsko

obléhající, na poet tak hojné, zaalo se již všelijak nuzovati. Rovnž
tížilo Petra vdomí, že nemá po ruce inženýr a podkopník, bez
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nichž nemohl se, obléhaje pevnost dobe hrazenou a hájenou, dlouho

obejiti. K tomu pihlížeje rozpustil car na zimu vtší díl vojska do

blízkých krajin, i zanechal poblíž Azova jen malý sbor pozorovací.

Zárove šli však již poslové k císai Leopoldovi, ke kurfirstu brani-

borskému a k státm holandským, najímajíce všude dstojníky a muže
technicky vzdlané pro vojsko ruské. V lodnici Voronžské s takovým

chvatem pracováno, že když pišlo jaro r. 1696, mohlo první ruské

lostvo, sestávající z dvou fregat, ty lodí paliích a pt a dvaceti

galejí po Donu vplouti do moe Azovského a pevnost válen obklíiti.

Veliké množství lun kozáckých opatených hojnou potravou a vším

nábojem pro vojsko, provázelo lod válené, které sotva že se v moi
objevily, ihned boj vítzný s lostvem tureckým svedly a Azov úpln
uzavely. Zárove položilo se také asi 70.000 muž ped pevnost,

jejíž posádka tak udatn se bránila, že musilPetr, aby válku k místu

a konci dovedl, k zvláštním prostedkm se utéci. I zdlán jest podél

pevnostní zdi ohromný násep, jenž sahal až po samé hradby; 10.000

muž pracovalo ve dne v noci, a za pt nedl bylo obrovské dílo

hotovo. Vidouce nyní obležení Turci, že pohromy už nijak nezniknou,

nabídli kapitulaci, na jejíž podmínky Petr ochotn pistoupil. Bylo jich

všeho všudy asi 6.000 lidí, kteí z pevnosti pokojn odtáhli, naež
Rusové bez meškání se tam usadili. Azov byl vlastn jen ohromným
zboeništm ; tu nastala inženýrm z ciziny povolaným dležitá úloha,

promniti místo to v pevnost nedobytnou, odkud by se panství ruské

mohlo po erném moi zvolna šíiti. Dvtip Petrv u vci té sám
napomáhal; hledaje místa, odkud by se mohl Azov krýti ped nepí-
telem, nalezl na druhé stran za Donem na pustém, neobydleném,

daleko do moe se rozprostírajícím pedhoí vž z kamene zdlanou,

která v dobách dívjších co njaký maják plavcm dobrou službu

konala ; tam zízen Taganrog co hlavní staništ ruského lostva eimo-
moského. Poblíž Azova vystavna tvrz Petropolis, rovnž na obranu

prvních osad ruských na erném moi. I nad Dnprem zmocnilo se

druhé vojsko ruské dvou pevnstek tureckých, Tavanu a Kasikermenu;
tam odebralo se z Oakova 30.000 Turk, aby ve spolku s Tatary

smlé vetelce ztrestali a pitom také celou Ukrajinu popleuili. Malé
posádky ruské poínaly si však na obou místech tak udatn, že všechny

útoky jsou zmaeny a Turci, jichž veliká síla jest pobita, nazpt zahnáni.

Po takovýchto výsledcích nenadal se car Petr se strany turecké

žádného odporu více; zanechav zde dostatené vojsko na obranu,

opustil místa, která se stala svdky první jeho slávy, a dal se na cesty

do západní Evropy, jimiž povst jeho stala se brzy svtoznámou. Když
pibyl do Vídn, poalo se práv ze strany turecké vážn vyjednávati

o mír; ztráta Azova a rok potom porážka u Zenty znamenaly, že

šestnáctero namnoze s ohromnými ztrátami spojených výprav tureckých

jest úpln v nive obráceno. Tyto trpké zkušenosti zlomily hrdou mysl

sultána Mustafy, tak že vlastnorun — což se dosud ješt ve Stambulu

nepihodilo — podepsal podmínky, za jakými byl volen smluviti se

o mír se sv. alliancí. Car Petr nastupoval však za svého pobytu ve

Vídni na to, aby se ve válce pokraovalo
;

proti tomu namítali mi-

nisti císaští, že Rakousku jest pílišným bemenem válka patnáct let
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trvající, ve které ani Poláci ani Benátané neberou již inného podílu.

Na otázku Petrovu, kdo vlastn jest míru žádostiv, odpovdl ministr

hrab Kynský, že íše ímská i španlská, Anglie i Holandsko —
vbec celý svt kesanský. Na to podotknul Petr velmi pípadn,
ano prorocky, na Angliany a Holanany že není žádného spolehnutí,

jelikož nemají tito národové k niemu zení než k svým zájmm, ob-

chodním, neohlížejíce se nic na své spojence. Jest to soud památný,

povážímeli, že vykl jej r. 1698 „barbar" — jak Petra mnozí dosud

nazývají. Barbar ten sotva že dýchal vzduch západní Evropy, seznal

svým bystrým duchem podstatu oné zvrhlé politiky, kterou vk deva-

tenáctý uvykl nazývati bavlnáskou.

Pes odpor ruský zaalo se r. 1698 vyjednávati mezi svatou

alliancí a Tureckem v Karlovicích o mír. Jednatel ruský Vosnicyn

poínal si tak hrd, jak se to slušelo na zástupce cara Petra Velikého,

žádaje všechna místa na Donu a Dnpru dobytá a mimo to pimenou
penžitou náhradu. — Aby ho k mírnjším podmínkám piml, sdlil

mu zástupce sultánv, že jest mír s ostatními státy již podepsán. „Pak

jest poslání mé u konce," odvtil Vosnicyn, „a car povede válku dále

bez spojenc." ekl i opustil sezení.

K válce sice nedošlo — té si porta nejmén pála — , ale také

mír zstal na vahách. Rakousko, Polsko a Benátky dohodly se vesms
o podmínky míru po delším vyjednávání

;
jen s Ruskem nebylo lze

dorozumti se, a proto smluveno dvouleté pímí, které mlo býti

prodlouženo, kdy by se mezi tím nestalo konené snesení o mír.

Navrátiv se z cesty evropské užil Petr tohoto dvouletí co nej-

vydatnji, aby vliv ruský na erném moi na všechny asy byl zabez-

peen. Jak šlecht tak knžstvu uložil vydatné poplatky; Benátští

stavitelé zbudovali mu na Voronži imposantní lodstvo. Že by již

tenkráte na to byl pomýšlel— jak velký jeho vrstevník Leibnitz tvrdil

— státi se pánem na erném moi, to domnní mžeme slušn ve

své váze ponechati. Rusko stavíc teprva pilíe svojí veliké budouc-

nosti, bylo tenkráte k podniku tak znamenitému ješt nepodobno. Ono
samo nevzrostlo ješt v takovou sílu, a Turecko nekleslo zase v takovou

malátnost, aby již tehdy podstoupily boj pro jednoho z obou sok
smrtelný, boj o ddictví Palaeologovc. Znamenitý pi vci té jest

obecný již náhled toho asu, že do Ruska možno se nadíti takovýchto

zámr; i není to zajisté otázka lichá, nebyloli snad veejné mínní
evropské pozdjšímu Rusku mocným podntem, aby se vší silou zasadilo

o uskutenní myšlenky, kterou Petr Veliký sice pojal, však neprovedl,

jsa více než kdokoliv jiný pesvden, že to vnitní moc jeho státu

daleko pevyšuje, aby zizoval souasn panství na Baltu a na er-
ném moi.

Petru dostail za tím Azov, z nhož stala se úsilím nového pána

brzy pevnost první velikosti. Vláda turecká dosud sama sebe šálila

nadjí, že jí Petr to místo vydá; tomu uinil car jedním rázem konec.

Dvouleté pímí chýlilo se ku konci a porta míru jsouc žádostivá vy-

bídla cara, aby odeslal svého jednatele do Stambulu k ukonení vše-

likého nepátelství. Pi tom kladla váhu na to, aby vyslanec ruský

užil dosavadní cesty, která vedla z Moskvy po pevné zemi do Cai-
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hradu, chtíc dáti tím Petrovi na srozumnou, že erné moe jen lodm
tureckým jest pístupno. Odpovd carova byla významná a nad jiné

srozumitelná ; sebrav deset lodí adových a dv fregaty vyplul osobn
úžinou Jenikalskou z moe Azovského do erného až ke Krymu. To
dalo se ped oima lostva tureckého, které jsouc u Kerce zakotveno,

neodvážilo se zameziti prvnímu lostvu ruskému cestu do erného
moe. A než uplynul krátký as, objevila se ve Stambulu první ruská

lod válená se šesti a ticeti dly, nesouc touto cestou a v takovémto

prvodu ruského vyjednavatele do hlavního msta tureckého. Tento

in Petra Velikého zpsobil v Caihrad pehluboký dojem
;
povstný

Francouz De La Motraye, jenž na svých cestách po svt práv
tenkráte do Stambulu zavítal, líí jej následovn: „Moskevská lod vá-

lená, pipluvši z pístavu Azovského pímo do Caihradu a majíc na

palub vyslance tohoto národa, pekvapila Turky více, nežli to na sob
ukázali ; nyní bylo s dostatek na jev, jak veliké ztráty utrpli po-

zbyvše toho místa, a jak oprávnna byla báze, že je car pi nej-

bližším sváru navštíví spsobem mén zdvoilým."

Nenávist porty proti Rusku zjednala si aspo tak prchodu, že

oba vyslanci ruští, nechtíce Azova se vzdáti, na rozkaz velikého vezíra

do tuhé vazby jsou odvedeni. Xa to vešel Petr ve spolek s nejurput-

njšími nepáteli Turk, s Peršany, kteí chystali již útok na Bagdad,

když se konen nadutá mysl osmanské vlády pece oblomila. Co doplnk
míru Karloveckého uinno nyní r. 1702 také narovnání s Ruskem

;

car Petr podržel Azov se vším opevnním, s okolním územím a se

všemi pístavy; rovnž popustila mu porta od Donu na jihovýchod

smrem ke Kubami tolik zem, mnoholi k ve dvanácti hodinách

mohl probhnouti. Ruským lodm obchodním otevena cesta skrze

Dardanely do moe Egejského, lodm váleným cesta do moe erného.
Starý závazek ruský, odvádti Tatarm Krymským roní poplatek,

tímto mírem navždy jest zrušen; mimo to udleny vyslancm ruským
pi Caihradském dvoe taková práva a takové svobody, jako zástupcm
ostatních velmocí evropských.

Takovým spsobem nabyla íše ruská žádoucího spojení s moem
na jihu A dotýkala se prozatím jen úzkým pruhem moe Azovského.

získala pece Archimedský bod, odkud v dob píznivjší panství tu-

recké mohlo na jižní Rusi doista vjvráceo býti. Petr Veliký spo-

kojil se s tímto úspchem tím spíše, ano mu bylo touže dobou pod-

nikati boj nemén dležitý na severu se Švédy o krajiny pobaltické.

Petr utrpl hned v prvním roku války nordické (1700) od Karla XII.

porážka; i napjal veškery síly, aby tuto skvrnu se sebe smazal a ví-

tzný postup Švéd zarazil. Vrtkavost reka nordického a jeho ne-

schopnost, Štstí váleného ve svj prospch užiti, podporovala plány

carovy znamenit, tak že Petr maje konené vítzství za vc jistou,

s odvahou v djinách svtových bezpíkladnou jal se již r. 1703upro-
i území švédského budovati základy msta, které nesouc jméno

zakladatelovo, mlo se státi prvním a hlavním místem nové íše
Petrovy. Roku 1702 získán Azov, r. 1703 založen Petrohrad: véni,

to dstojný poátek djin ruských v XVI II. vku, v dob, ve které

boí se na západ velestát španlský, na severu hrozivá moc švédská.
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Azov a Petrohrad — na tch dvou pilíích zaíná se vypínati uprosted

rozvalin tureckých a švédských velikánská íše, sahající od Baltu až

k moi ernému, íše, o které Leihnitz nedlouho ped tím vyknul slovo

prorocké, „že jest dost silná, ahy si podmanila celou Evropu."

innost Petrova jest podivuhodná; mezi tím co Karel XII. pro-

mail drahocenný as v Polsku a Sasku, neváže za nic válenou sílu

ruskou, dobyl car Derptu a Narvy, a stal se tak pánem nejkrásnjších

zemí švédských v Pobaltí : Livon a Eston. Pi tom však zstával i jihu

pamtliv; na lodnici Voronžské i Azovské pracovali cizí stavitelé

bez ustání, a kdykoliv byla nová lod válená hotova a vystrojena, Petr

objevil se na dalekém jihu, aby byl zasvcení jejímu pítomen. Roku
1705 vyplul nový trojpalubník o osmdesáti dlech a r. 1709 najednou

tvero nových lodí válených z Voronže k moi. Nedosti toho
;
jako

by se byla nadpirozená moc kouzelným prutem Ruska dotkla, síly jeho

zdvojnásobily se, a nejen že znané lostvo válené hlásalo na erném
moi slávu Petrovu, i na pevné zemi povstala podél hranic tureckých

a tatarských ada pevností, jichž význam a úel byl Osmanm až tuze

jasný. Byli to asi divní citové, když vyslanec turecký, chtje oznámiti

r. 1704 Petrovi nastoupení nového sultána Achmeda a nenaleznuv cara

v Moskv, musil na pomoí Baltickém jej vyhledávati, až konen
v Narve jest mu povoleno slyšení, nedaleko nového hlavního msta íše
ruské, odkud cesta do Stambulu byla již mnohem bližší nežli z Moskvy.

Le o takovýchto vcech státníci turetí tenkráte sotva asi rozumovali

;

posel turecký stžoval sob v Narve pouze na stavbu ruských lodí

a pevností, však obdržel z úst carových krátce za odpovd, že ani

jedno ani druhé nepíí se podmínkám, za jakými ped dvma lety mír

obapoln byl uinn.
Nedvra Turk k zmáhající se moci ruské byla by sotva vedla

k sporm krvavým, kdy by dobrodružný Karel XII., utrpv r. 170Í)

v boji s Petrem velikou porážku u Poltavy a uprchnuv s malým ko-

monstvem na pdu tureckou, nebyl tak dlouho strojil svými náhoními ve

Stambulu osidla a bouky proti íši ruské, až konen strhl portu v boj.

Jest to tetí válka Ruska s Tureckem.

Karel XII., sotva že pešel na území turecké, již nabízel vlastno-

runím listem do Stambulu odeslaným íši osmanské branný spolek

proti caru Petrovi, líe nebezpeí sultánovi ze strany ruské hrozící

spsobem, jenž jeho vlastní tíse nejlépe prozrazoval. Považoval to za

první dkaz své oddanosti, že upozoroval vysokou portu, kterak car

zajisté na nkterou zemi tureckou se vrhne, získali tolik asu, aby

mohl tžiti z vítzství u Poltavy nabytého. „Rzné pevnosti, které za-

ložil nad Donem a nad jezerem Maeotským, jakož i lostvo, nov vy-

zbrojené, prozrazují s dostatek jeho zhoubné zámry proti Vaší íši,

nehledíc ani k jiným dkazm jeho vrolomnosti. A ponvadž vci
takto se mají," píše Karel XII., „nezdá se nám, aby tato vznešená

íše znikla nebezpeí, žádný prostedek prospšnjším a pimenjším,
nežli spolek mezi Vaší vznešenou portou a naším dvorem."

A Karel XII. sliboval, že vnikne až k srdci íše Moskevské a že

položí mezi ctižádosti a panstvíchtivosti carov, pece schytralí státníci

turetí na jeho slova pramálo dali, vidouce ped sebou vdce bez
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vojska, užívajícího všech cest a prostedk, aby pomocí statk a život

tureckých pomstil se na svém nejúhlavnjším protivníku a poškozenou

slávu válenou zase napravil. Porta na tom pestala, že poskytla Karlu XII.

v Benderech útulek a že etnými sliby ku pomoci se zavazovala, však

nehodlala k vli králi švédskému pijíti do njakých zápletek s Ruskem.

Také Petr neustál státníky Stambulské upozorovati se vším drazem,
že delší prodlení Karla XII. v Turecku mohlo by se snadno státi pod-

ntem k nové válce; ruský vyslanec Tolstoj ekl to velikému vezíru

do oí, že car toho nechce trpliv snášeti, aby porta poskytovala

Karlovi své pomoci, a že by každý in takový musil považovati co po-

rušení míru. Tolstoj poínal sob s takovým drazem, že vláda turecká

nedbajíc svého hosta, po mst toužícího, pistoupila r. 1710 na nové

prodloužení míru s Ruskem ; smlouvou touto vzrostla váha Ruska pi
dvoe padišachov ješt více, ano jest vyslanci Petrohradskému povo-

leno, aby se opatil v Pere svou vlastní hospodou, což mu dosud z práva

nenáleželo. Však tím dosáhl vliv ruský svého vrchu
;
ješt téhož roku

nastal obrat k horšímu, když se usilovnému namáhání švédských agent,

pak chána Krymského, vyslance francouzského, a konen hrozivému hnutí

janiar po vojn volajících podailo, sultána zastrašiti a k válce s Ruskem
povzbuditi. Pisply k tomu hlavn také zprávy do Caihradu docháze-

jící, že car Petr jest v nebezpeném spojení s knížaty multanským a va-

lašským, ano že emisai ruští také v Albánii kesanské obyvatelstvo

pobuují proti vlád turecké. Dne 20. listopadu 1710 snesl se divan

na tom, že bude válka s Ruskem. Obvyklým barbarským spsobem jat

téhož dne ješt ruský vyslanec s celým komonstvem v „sedmi vžích"
uvznn ; týž osud potkal na hranici nkolik kurýr ruských, kteí do

Stambulu byli vypraveni s listy stížnými, hrozícími válkou, jestliže porta

neuiní konec diplomatickým pletichám strany švédské a nevyklidí

Karla XII. ze svého území.

Pípravy k nové válce dly se s pílí a starostlivostí. Dv st
tisíc muž do zbraní povoláno a souasn lodstvo ti sta šedesát lodí

ítající se znaným vojskem do erného moe odesláno, aby zase do-

bylo Azova. I k chánu Krymskému pišlo vyzvání, aby se k váleným
operacím tureckým s celou silou svého lidu pipojil, tak že moc osman-

gká zrostla na poet, upomínající na bývalé asy, kde spoustou svých

fanatických vyznava islám zaplavoval ti díly svta. Pes to hledl

car Petr s plnou dvrou do budoucnosti, spoléhaje se na spojence,

kteí po celé vky již k Rusku lnuli co k svému pirozenému ochránci

a vysvoboditeli : ku kesanm eckého vyznání. Pedevším vstoupil

ve spolek s hrabtem Prankovanem, knížetem valašským, jenž chtje

státi se panovníkem od porty neodvislým, carovi slíbil, že jakmile

objev í se vojsko ruské na Dunaji, opatí je vším dostatkem potravy

a nad to že brannou sílu své zem v moc jeho odevzdá. Rovnž dával

plnou nadéji, že se jeho piinním vzbouí ujamené obyvatelstvo

kesanské uvnit íše turecké, ano se nadalo dobrého úspchu zbraní

ruských, a sice z té píiny, že vichice náhle vzniklá roztrhala na

kasy velký prapor prorokv, za nímž válené šiky janiarA ubíraly se

do pole. I kníže multanský Demetrius Kantemír podepsal smlouvu

toho smyslu, ..že Multany odevzdávají se pod ochrana ruskou, že kníže,
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bojarové a všechen národ zavazují se carovi písahou vrnosti, jak jen

vtrhne do Multan, a že vojsko multanské k ruskému se pidruží ku

spolenému boji proti Turkm. Za to že zaruuje car knížeti Kante-

mírovi neobmezené, ddiné panství po celých Multanech, pod ruskou

ochranou."

Jsa ujištn, že nebude sklamán ve své dve k tmto spojencm,

obrátil se Petr k celé Evrop spisem pamtním, v nmž kladl váhu na

tžké nátisky, které ode dávna snášejí kesanští obyvatelé íše turecké,

ekové, Valaši, Bulhai a Srbové — jakož i na jalové dvody, o které

porta své nepátelství proti Rusku opírá. „Každý shledá, že nastávající

válka jest Jeho carskému Velienstvu opovzena na úkor dané víe

a svatosti písah. Proto hodlá car nyní k svému obhájení táhnouti se

svým vojskem na hranice. Chápaje se zbraní, podrobuje sebe a svou

vc spravedlivou ve vší pokoe soudu božímu." Tak konil pamtní
spis, jenž ve form manifestu sdlen i ruskému národu v hlavním

chrám Moskevském. Dva pluky ruské gardy vymnily pi té píle-

žitosti své bílé prapory za ervené s významným nápisem : „Ve jménu

spasitele i kesanstva" ; nad nápisem nalézal se kíž ozáený vncem
paprskovým a na nm povstná od dob Konstantinových slova: „In

hoc signo vinces." Tyto a jiného druhu demonstrace, jichž svdkem
stal se o nco díve Petrohrad, nasvdovaly tomu, že národ ruský

považoval boj s Turky za boj o náboženství kesanské, jehož ovoce

nemlo Rusku pipadnouti toliko, nýbrž všem tm zuboženým národm
pobalkanským, které západ evropský darmo hledl sprostiti od vlády

osmanské. To dodávalo caru Petrovi takové odvahy a dvry, že ne-

zdálo se mu již býti vyvrácení íše turecké a znovuzrození starého

císaství eckého vcí tak nemožnou, a lzeli viti zpráv, dle které

prý zatoužil po tom, aby, vykonaje svou práci, mohl sob na sklonku

života svého oddechnouti v Caihrad.
Zatím mly se vci jinak, než by se byl kdo nadál, a sotva

zaala r. 1711 válka, octla se pojednou íše ruská v nebezpeí, ze

kterého zdálo se že není ani vyváznutí. Spoléhaje se na své spojence

v Multanech a ve Valašsku a jsa toho náhledu, že ím smlejší in,

tím jistjší bude vítzství, pekroil s 38.000 vybraného vojska Dnstr,

hledaje spojení s knížetem multanským, ku kterému po sedmidenním

namáhavém pochodu skrze pustou krajinu konen nad Prutem pi-
razil, naež brzy bez pekážky vtrhl do hlavního msta multanského.

Zde v Jasích dostalo se mu však nemilé zprávy, nejenom že vtšina

bojar multanských a lidu venkovského z bázn ped Turky a Tatary

radji s tmito se spoléovala, než aby byla na hlas svého knížete

pomoci své poskytla kesanskému ponovníku ruskému, nýbrž že kníže

valašský Brankovan nezdržev Petrovi smlouvy nedávno stvrzené, vší

pomoci odepel a s Turky proti Rusku za jedno se postavil. Tato

vrolomnost mla neblahé následky ; Petr tak pevn se byl spolehl na

pomoc obou knížat rumunských, že se na cestu nezásobil dostatenou

potravou, jakož ml ve zvyku ve dívjších výpravách proti Turkm
a Tatarm. Vida se nyní sklamán ve svých nadjích musil, jakož

bylo vojsko jeho tak skrovné proti Turkm od Dunaje k Prutu již

táhnoucím, pomysliti na pochod zpátení, jen aby získal pechod pes
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Prut, než by mu jej Turci založili. Urychlené tažení bylo nad míru

obtížné; nejen že zaal brzy váznouti dovoz potravin, i píroda sama
mla se k Rusm nepízniv, jelikož po celé cest byla tráva od ko-

bylek až po koen zniena. A když konen až k Prutu dorazili,

nalezli již Turky a Tatary v držení nejdležitjšího pechodu pes
eku. Stav vojska ruského byl zoufalý; poet jeho sklesl na 24.000
muž a s tmi se ml Petr postaviti proti statisícm jej pronásledujícím

a raziti sob cestu pes eku, na obou stranách nepítelem obsazenou.

Statenost ruská se sice v tomto nebezpeí osvdila spsobem obdivu

hodným, bohužel však že to byl jen boj o estné zahynutí. Ohromná
pesila turecká podnikla trojí útok na hrstku Rus, jest vsak hlavn
spolupsobením ruského dlostelectva se ztrátou velikou odražena. Na
radu Polák a Švéd, v táboe tureckém se nalézajících, uzaveno
kolem sevených Rus zdlati píkop a násep, tak aby na žádnou stranu

uniknouti nemohli ; ostatní práci mlo dokonati pt set dl tureckých,

do ruského ležení namíených . . .

ím byla Rusku bitva nad Kalkou r. 1224, tím mohl se státi

boj nad Prutem r. 1711, a všechno, co geniální duch Petrv již ve

skutek byl uvedl a co hodlal k zvelebení a zmohutnní svého národa

ješt podniknouti — celá budoucnost íše ruské, tudíž i Slovanstva,

visela tenkrát na nitce. Nkolik slov vdce tureckého : a pt set jícn

by se bylo rozevelo, a nová Rus, k níž na Baltu sotva byly základy

položeny, pohbena zase na bezích Prutu. Vida ped sebou jistou

záhubu, napsal Petr senátu Moskevskému list, jenžto vn vkv bude

hlásati jeho velikost a zstane jednou ze skvlých stránek historie

ruské. Znl takto: „Oznamuju, že jsem s celým svým vojskem, a
nieho nezaviniv a nepromeškav, jen na kivé udání, mocí tyikrát
silnjší obklíen, že jest mi všechen dovoz založen a že bez zvláštní

pomoci boží nemám se nadíti le úplné záhuby anebo tureckého

zajetí. Staneli se, že padnu v zajetí, nepovažujtež mne déle za svého

cara a vladae a nekonejte nieho, tebas bych to i vlastnorun na

vás pohledával, až se zase octnu osobn mezi vámi. Kdy bych však

zahynul a vás by došla jistá zpráva o m smrti: volte sami mezi

sebou onoho za mého nástupce, jenž jest toho nejvíce hoden."

Oo Petr psal tuto svou záv, oddávaje se s resignací svému
neudil, manželka jeho Kateina ustanovila se na tom, že se o své

ujm pasti s velkým vezírem do vyjednávání o mír. Sebrala kde mla
jaký skvost a odeslala vše do táboru velikého vezíra. A skutené
naklonila jej sob za 200.000 rubl tak, že pistoupil na podmínky kapi-

tulaní, a než uplynulo 24 hodin po prvním vyjednávání, byla válka

u konce a mír utvrzen. Turci pestali na tom, aby obnoven byl onen

stav um í. jenž byl mezi Ruskem a Tureckem ped uzavením míru

r. 1702: a carovi splnomocnncí proti tak mírným žádostem neinili

odporu. Dii' 1 21. ervence 1711 podepsán od obou stran mír Huský.

Petr vzdal se Azova b okolím a sHbii, že pohoí pevnost Taganrog
i ostatní nov postavené tvrze, že odstraní své vojsko /. Polska a že

nebude déle vydržovati zvláštního vyslance ruského v Caihrad.
Pokraování.)
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ernohorci ve zbrani.

Podává

Josef Holeek.

Hornaté krajiny z pravidla poskytují drsné ale véraé pohostinství

junáctvu, které se nemže v rovné síle udržeti v krajích úrodných, ro-

vinatých. Roviny obyvatelstvo zjemují, dopouštjíce mu, ahy si na-

vykalo rznému pohodlí ; horalé naproti tomu jsou otužilejší, vytrvalejší,

bojovnjší a vždycky pátelé svobody. Když se národové osvobozují,

hrávají kmenové na horách usedlí první úlohu. Tak bylo pi osvobo-

zení Španlska od Maur, tak bylo pi osvobození Itálie, tak bylo

i bude v mnohých jiných zemích, kde šlo aneb pjde o svržení jama
cizáckého.

Tato zkušenost nabývá nového dokladu boji ernohorc proti

Turecku. ernohorci mají krom svých kamenitých hor ješt jednu

znamenitou vychovatelku v otužilosti a bojovnosti, a to je historická

tradice. Považujíc se ernohorci za potomky onch neurvalých, ne-

poddajných zbytk vojska Lazarova, které se po -bitv na Kosov poli

uchýlily nejprve do Hercegoviny, odtud pak do bauoviny Zetsk — do

nynjší erné Hory, aby se vyhnuly jhu tureckému. Srbští úskoci za-

ujali z poátku toliko plodnjší ásti erné Hory, a teprve když je

Osmanstvo dále tisklo, postoupili do nepístupných konin dnešní ka-

tunské nabije, kam i stolice ernohorská peložena jest. V kamenité

erné Hoe je nahije katunská nejkamenitjší a nejneschdnjší
;
je to

poslední a nejpevnjší bašta erné Hory.

Úskoci ze Srbska byli vtším dílem rodu šlechtického. Volili

radji stálý zápas s hladem a nouzí, jen aby nemusili býti za podnož
dobyvateli, který by je rád byl ponechal v držení statk a svobod,

když by byli pijali jeho víru a uznali jej za vrchního pána.

Jednak patriarchální zízení, vysoce sob vážící rodu a rodiny,

jednak národní píse, pecházející od úst k ústm s vrností vtší,

než by ji mohl zachovati opisova, a sdlující vnukm slavné iny pra-

otc, udržely v ernohorcích vdomí rodové pednosti i vznešené idey,

která byla druhdy ddm jejich prvodkyní na smutné cest ze staré

vlasti do nové.

Srbští pisthovalci na ernou Horu byli nejstatenjší a mravn
nejsilnjší ástí svého národa. Údlem jejich bylo, aby se stále bránili

proti nepíteli, který je z prvotní vlasti vypudil a také v novém domové
bez pestání na n dotíral. Pokolení hynulo za pokolením a ernohorec
musil poade státi na stráži ped vraty domu, nechtlli, aby se mu
vetel nepítel k ohništi rodinnému. Umní ostíci se bylo jediným
vnem, jež otec dával v odkaz synovi.

Kdy by byly nájezdy turecké vzaly dobrovolný konec, aneb kdy
by byla erná Hora již díve nabyla podmínek k rozkvtu civilisace

nevyhnutelných — totiž moe a dostatek ornicc — zajisté byli by nyní

ernohorci pokojnými rolníky, obchodníky a emeslníky, a vražedný
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handžár zamnili by za dobrácké rádlo, loket a dláto. Však tchto pod-

mínek tu dosud není. ernohorci také nyní musejí pedevším toho hledti,

aby ohrožené svoje bytí krví hájili. Prodlením asu stal se boj erno-
horcm národním zamstnáním. Kdo chtl býti mocen a vážen, musil

být v boji nad jiné lepším. A pravidlo toto platí podnes.

ernohorci mli vždy dosti vle vnovati se živobytí pokojnému,

zejména rolnictví a obchodu. Ale nebylo lze. Zevnjší i vnitní pí-

iny opt a opt strhávaly je do nových rozmíšek a boj, a tak žití

poklidné zstávalo jim napoád nedostižným ideálem.

ernohorci podali tak skvlé dkazy udatenství, že jich ani nej-

urputnjší nepátelé jejich i všeho Slovanstva nemohou popírati. Od
staletí konají pravé divy statenosti a peberemeli celou všeobecnou

historii, najdeme jen málo pípad, kde se hrstka nadšenc proti su-

rové pesile tak výborn držela, jako ernohorci proti plmsíci.
A tuším, že v djinách lovenstva není píkladu, by národek potem
tak nepatrný nepíteli mnohokrát mocnjšímu po celé vky s úspchem
odolával.

Vedou život vojenský od onch dob, co otcové jejich stanuli na

holých skalách hor ernohorských. Nemžeme se tudíž diviti, pozbylali

v jejich oích krev lidská mnoho své ceny. Vojna žádnému národu

neposloužila k zušlechtní mrav. Potebí toliko jednoho pohledu na

jich minulost a neubráníme se spravedlivému podivení, že ernohorci
dovedou býti na jedné stran bojovníky tak strašlivými, až nepítel

pozbývá ducha, sotva je zoí, a na stran druhé tichými, mírnými,

lidumilnými i velikomyslnými Slovany. ernohorci spojují v sob po-

valili holubicí s povahou sokolí.

Boje jejich s Turkem mají kulturní význam
;
jimi sob erno-

horci získali mnohou zásluhu o rozvoj vzdlanosti evropské, rovnž
jako jiní národové slovanští, kteí asijské barbary odráželi, když celé

Evrop hrozili zaplavením. Kdo vylomí devítihlavému draku, srícímu

.i cil a ohe, jediný zub a srubne jedinou hlavu, stává se o lidstvo za-

sloužil}' ni. ernohorci nepestávali na jediném zubu a jediné hlav.

V nich žije jasné vdomí, že by jim vlastn mela býti Evropa
za dosavadní úspchy zhraní jejich vdná, a jinak jim spláceti, než

rouháním, aneb aspo nevšímavostí, Zdá se, že v posledním ase ve-

ejné mínní se mnohem více erné Hoe naklonilo a že Evropa hodlá

odiniti, ím se proti ní dosud prohešovala. Až si ernohorci vybojují

rádného pístavu na moi Adriatickém, zemi svou rozšíí a sob po-

Btaitemou prostoru orné pdy zjednají, teprve náležit vysvitne, jak

dležité zempisné položení zemika jejich zaujímá. Potom se erná
Hora stane prostednicí mezi západem a východem a šiíitelkou civilisaee

ve krajích Balkánských.

Vdomí tohoto dležitého úkolu v budoucnosti napluje erno-
horce hrdostí a nadšením. ernohorci dávají životy za ideu, proto* jsou

tak silni.

od toho asu, co byl púlostrov Balkánský násilnictvím tureckým

opanován, nezmnilo se v ujamených zemích skoro nic. Ped porážkou
na Kosové poli vzdlanost mezi lidem jiboslovanským utšen Be roz-
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máhala; ale Turci udupali sém sotva vzešle a kivý jejich jatagan stal

se šiitelem hnusné poroby a nevdomosti.

Že ernohorci už záhy mli vli vzdlávati se, tomu nasvd-
uje to, že panovník jejich Ivan beg ernojevi už na sklonku 15. vku
založil tiskárnu. Zem se nalézala v pomrech velmi trudných. Z jedné

strany na ni vojensky doskakovali Turci a vytiskli Ivana bega až do

nitra katunské nahije, z druhé pak strany tísnili jej Benátané — a

Ivan beg pece pamatoval, že národu jeho teba, aby se uil a vzdlával

!

Abychom ernohorce spravedliv ocenili, nejlépe uiníme, porov-

námeli je s Albánci.

Albánci z národ Turecku podrobených zachovali si nejvíce sa-

mostatnosti, díky tomu, že mli v minulosti dosti chrabrých náelníku,

kteí dovedli Caihradské otroníky udržovati v náležité vzdálenosti.

Podobn jako ernohorci vychováni jsou Albánci za hukotu pušek.

Umjí se dobe bíti, kyneli jim z toho prospch; proto jsou Turkm
vítaným nástrojem na trestání jiných kmen kesanských na Balkán.
Stálé ptky a krve prolévání uinilo z Albánc podlé loupežníky,

kteí se jinak boje neodvažují, než za hmotný zisk, a z ernohorc
vypstily ušlechtilé reky, národ rytíský. Albánci libují sob zd-
dnou nevdomost a hloupost, jako by tušili, že by jim bylo s odvr-

žením tchto dvou vlastností odvrci též tetí, — žádost koisti a

loupeže, tení a psaní, jakož i všeliké novoty, které pispívají k zjem-

nní mrav, jsou Albáncm protivný. Tato nechu ku všemu, co páchne

civilisací, je v povahu Albánc tak vkoenna, že i ti z nich, kteí

navštívili evropská msta, kde se všeliemu piuili a barbarského rázu

zbavili, sotva se vrátili do vlasti, stemhlav upadají do svých národ-

ních zlozvyk.

Naproti tomu ernohorec jeví nejen velké schopnosti, ale i ve-

tikou touhu, aby se nemu pknému a užitenému piuil. Ve školách

jak domácích tak cizích iní podivu hodné pokroky. Ano uelivost

jejich je tak znaná, že se nkteré docela prosté osoby nauily na

své domácí pd cizím jazykm, zejména ruštin, franin, italštin po

nkolikamsíném obcování s lidmi tchto jazyk.

Akoli jsou vdám tou mrou naklonni, pece nehodlají celý

život prosedti nad notami a kalamáem. To dobe svdí o zdravém

jejich jáde. Na erné Hoe znamenati mnohý krok ku pedu, ale

ani jeden náhlý, upílišnný. ernohorci teprve pak rozvinou svoje

krásné nadání, až se nebudou muset obávati dnem i nocí uskok ne-

pátelských, až se dopracují rozšíení prostory své vlasti a až si po-

jistí pimený stupe blahobytu —
• zkrátka, až vyplní vznešený onen

úkol, za jehož uskutenní cedili krev jejich pedkové, za njž i oni

rádi životy nasazují.

Posud jest život ernohorc takový, že každý z nich, budsi starý

nebo mladý, muž nebo žena, plane posvátným zápalem proti Turkovi.

Pro boj s Turkem má ernohorský hošík smysl, sotva byl první slvko

zažvatlal a první krek uinil. Otec i matka, i všichni, kdo mají

vliv na vychování hošíkovo, nieho tak piln nedbají, než aby z nho
jednou dorostl junák junákv, rek nad reky, který by v zápase s ne-

pítelem svobody ernohorské jméno své i rod svj proslavil.
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Na erné Hoe zrodily se nejkrásnjší prostonárodní srbské

zpvy epické, ale písní lyrických, milostných tém tam neslýchati,

z ehož nejlépe možno souditi o vznešených národních zámrech lidu

ernohorského. Junácké písn opvají hrdinské skutky ernohorc
asto s vrností práv historickou, tak že to nejednou bývá na ujmu

esthetické cen jejich, avšak posuzujíce píse takovou, nesmíme míti

zení pouze k její kráse, ale i k významu jejímu, pro národní smr
mnohem vážnjšímu — k významu kronikáskému. V nich jsou peliv
uloženy všecky památné iny, které ernohorci po staletí vykonali ; ná-

rodnímu vychování nevadí, že se písn nezmiují o ztrátách a slabo-

stech národa. V písních bývá doba, místo i všecky vynikající v dji

osoby vyítány tak dopodrobna, že jich v nynjších asech historik

bádající v minulosti erné Hory, nkdy musí užíti jako jediného pra-

mene, který slouží k vyjasnní jednotlivých událostí i celých epoch

djin ernohorských.

Uspávali ernohorka dcko na klín, nebzuí mu ukolébavku

plnou nhy a mateské lásky, ale prozpvuje mu píse, která líí hr-

dinské iny jeho pedk. Žádost, aby byl „pohan Turín" ztrestán

a padlí pedkové pomstni, probouzí se v dítti ernohorském díve,

než kterákoli žádost jiná. Veery a svátky vypluje zpv guslárv

pi jednotvárném provázení povstného nástroje. Matka udílí dcku
denní lekci, guslár odbývá opakovai hodinu.

Možno íci, že ernohorský hošík umí díve vysloviti jméno
„Turín," než jméno otce. Vážné myšlenky o svobod a veliké bu-

doucnosti vlasti zamstnávají jej už v neújtlejším vku. Z takových

dítek dospívají mužové písní, zamraení, žuloví, v jejichž ústech je

žert tak vzácným hostem, jak úsmv na tvái. Co zastupuje u erno-
horce žert, je vtipná ironie vi pátelm a žíravý sarkasmus vi
nepátelm, K tomu ješt teba dodati, že láni a klení, jež každý

národ charakterisují a v nichž národové východní velice vynikají, na

erné Hoe neslýchati. Kdo by se proti tomu prohešil, upadl by

v nevážnost jako ten, kdy by stopil zdravou rozvahu v lihových ná-

pojích. Lid mravu tak písných iní dojeni fanatické náboženské sekty

aneb zasvcenc smrti, kterým platí každé rozveseleni za hích proti

vznešenému úelu, jehož chtjí dosíci, pro njž se chtjí obtovati.

Tato obdivu hodná vážnost a opravdovost ernohorc tím více

vzrstala, ím ji^téj^i bylo, že je srážka s Tureckem nevyhnutelná.

ernohorci v posledním století octli se víeokráto v situaci tak píznivé,

e jim zdálo, že národní jejich tužby bezpené dojdou uskutenní,
ale pravideln se \ oekávání zklamali, nebo nikdy nenalezli o roz-

hodujících mocností dosti pátelské podpory. Proto nicmén nestali

se malomyslnými a chápou se vždy znovu a znovu díla s chvalitebnou

vytrvalostí.

Když vypuklo povstání hercegOVSké, opouštli mnozí ernohorci

vlast a pipojovali se k etám povstaleckým, kde byli píkladem
a vzorem. Ve které et bylo aspo nkolik ernohorc, \ té již

vál jiný duch, než kde stálí povstalci samotni. Mélli náelník povsta

lecký pi -obé jenom nkolik ernohorc, ml záruku zdaru. Ano
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nkteré nespokojené kraje v Bosn netroufaly sob díve povstati do

zbran, pokud nebude v jejich stedu alespo toliko jeden ernohorec.

Pi tom však se chovali ernohorci doma tak tiše, jako by

o budoucí válku ani nejmenší myšlenkou nezavadili. Když loského
jara pobouila Evropu zpráva, že jsou ernohorci povoláni do zbraní

a že již jeden veliký jejich sbor, ítající as 8000 muž, rozložil se

táborem na Grahov, chodilo na slovanských Thermopylách všecko

poád ješt obvyklým, klidným, snad až líným chodem. O válce se

mluvilo jako o možnosti, ale nikdo se neodvážil tvrditi, žeby byla ne-

vyhnutelná erná Hora nemla tehdáž ješt ani dostatek zbraní, ani

potravin, a kroky, aby obé bylo zaopateno, daly se tajn, že o nich

nemohl nikdo zvdti. Neodbývaly se žádné prohlídky a cviení vojska,

žádné zkoumání terrainu. Nikdo se neroziloval politickými kombi-

nacemi, pravd podobnými i nepodobnými. Každý hledl budoucnosti

vstíc, maje elo pevné a jasné.

Tak to trvalo až do polovice ervna, kdy konen došly na

Nguše zásilky zadovek systému Krnkova. Se všech stran pospíchali

zástupové ernohorc s glaváry svými, aby obdrželi zázranou pušku,

která mže skoliti dvacet Turk v minut, zvlášt držíli ji silné rám
a zamuje bystré oko ernohorcovo. Po tak dlouhém ase zdánlivé

lhostejnosti ukazovaly se nyní píklady nejdojemnjší bojechtivosti.

Z nejodlehlejších konc zem chvátali šedovlasí kmeti, kteí mohli

jedva v bezzubých ústech ibuk držeti, i hoši výrostkové, kterým byly

junácké kníry ješt jen krásným snem — slovem, vše mužstvo nej-

rznjšího vku a povolání hnalo se o pekot, aby se zmocnilo

vzácné pušky.

Až dotud byla armáda ernohorská pravou sbírkou starožitných

zbaní. V posledním desítiletí ozbrojena byla sice menší polovice armády,

asi 7000 muž, starými rakouskými zadovkami a 2500 krnkovkaini,

ale polovice mnohem vtší musila stále spokoj o váti se netoliko oby-

ejnými puškami, ale dokonce i starobylými „džeferdáry", puškami

to dlouhé, táhlé hlavn a hlavišt ozdobn perletí i stíbrem vyklá-

daného, pi nichž je na kohoutku zašroubován drápek kesacího kamene.

Krom tchto „dlouhých" pušek nosí ernohorci za pasem po

jedné i dvou „malých" puškách (pistolích), „kuhurlijích" (bambitkách)

aneb revolverech, které však sob mohou poíditi pouze zámožnjší.

Malé pušky a kuburlije jsou vedle handžár nejhlavajší pepych erno-
horc. Jsou skoro vesms ryzím, petápným stíbrem („srmou") oba-

leny, a ze stíbra vyhlídají ervené drahokameny. Pepych takový,

jakož lze pedpokládati, nepoídili sob ernohorci vlastním nákladem,

ale dkují za statenosti dávných pedk.
Jediný druh zbran, který je všem ernohorcm spolený, je

handžár, nazývaný výhradn „nož." llandžár má tutéž podobu a velikost,

jako bodáky na nejnovjších rakouských zadovkách, jimž sloužil za

vzor. Jest ukryt v pochv plechové z rozliného kovu, asto tolikéž

bohat i vkusn okrášlené, a zastrkává se vedle bambitek a revolver

za široký pás.

Bylo tedy do nedávná lze nazvati vyzbrojení ernohorské ne

jenom chatrným ale i velmi nedostateným. Uvažujíce nerovnost po-
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mru armády turecké a ernohorské, musíme si této okolnosti dobe
povšimnouti.

Každý ernohorský bojovník má se vyzbrojiti sám. Senát se

o spsobu zbran usnese, naež ji objedná za peníze, které zbývají

z daní a jiných píjm po srážce pravidelných výdej. Nakoupené

zbran se mezi národ rozdlí a každý jednotlivec je povinen spláceti

za ni poátkem jesen, když se obilí sklidí a nastane prodej bravu, do

rukou glavárových jistou ást, který pak ji odvádí do státní pokladny.

Že si musí zbra opatiti za vlastní groš, jehož nemá nazbyt, ne-

vadí ernohorci : pijímat ji s tváí tak radostnou, jako by dostával

nádavkem k ní ješt sto dukát. Taková zadovka — „ostraguša" —
je sice nebezpený nástroj a kdo ji nosí, musí být každou chvíli na

smrt pipraven — ale smrt je práv to, po em ernohorec touží,

táhna do boje. A netoliko touží, on po ní, jak sám se vyjaduje,

prahne, jako by byla tím nejlepším, eho mu život mže poskytnouti.

Sloveso „prahnouti" — „pregnuti" — nabylo bhem asu na erné
Hoe významu „prahnouti po smrti na bojišti." Kdo zeme na posteli,

nikdy není po smrti v také vážnosti, jako jiný, který padl v boji. Dá-

vají mu to na jevo samy ženy, které nad hrobem hrdiny kukají a touží

vzlctnji a upímnji. Smrt na posteli je ernohorci hotovým postrachem,

— snad jest jedinou vcí, které se leká. Kekneli se ernohorci: „Znáni

já tebe i tvj rod — všichni jste adou meli na posteli," pohanl jej

nejtrpím spsobem, jejž zajisté bez trestu nenechá. Pohádajíli se dv
ernohorky a jedna druhé žádá: „Dej bh, aby ti tvj lovk umel
na posteli", vrhá jí do tváe nejtžší prokletí.

Všeobecná branná povinnost, která se v posledních letech ve

státech evropských zavádí a velmi mnoho pispívá k sesílení válené

moci státní, na erné Hoe vždycky sama sebou se rozumí. Jakmile

vydáno jest heslo proti nepíteli, dostavuje se každý pod prapor sám.

Nikdo není zákonem nucen, aby se dal do šiku vaditi, avšak každý

tak iní dobrovoln, z pohnutky osobní cti. „Hanba tomu, kdo by byl

poslední." Ano pihlašují se k vojsku i výrostkové, nemající ješt ani

plných trnáct let, i kmeti, jimž zbývá do hrobu toliko jeden krok.

Jak eeno, všichni mají sobe novou zbra sami zaplatiti, a všichni by

tak rádi uinili, le zbraní není tolik objednáno, aby se mohl jimi

opatili každý, kdo by si jich pál. Vláda musí bdíti, aby se dostaly

do rukou jenom mužm silným a zdravým, ne pak nedosplým dtem
a vetchým kmetm. Pi rozdlování zadovek pihodilo se více pípad,

rci, jimž byly odepeny, rozplakali jako ženy, akoli jim snad

po celý dlouhý život slzika líce ncovlažila. Žádali, prosili, vyhrožo-

vali, — ale vše bylo bezuspšno. Podobné výstupy daly se s mládeží.

okolo 24. ervna m. r. byly už zadovky rozdleny. Také bylo

známo, že podepsána se Srbskem smlouva na výboj i odboj, a Že j"6

válka nevyhnutelná. Za týden mlo se vytrhnouti do pole. ale mužstvo

ernohorské nezstalo ješt pohromad, rozešlo se pohodln domu. To

b na erné Hoe mže díti, protože tam postaí pouhé ti dni, aby

reškeré mužstvo sešlo.

Onen imposantní klid duševní zachovali ernohorci až do po-

sledního okamžiku. Teprve když se mezi nimi objevil kníže na arab-
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ském blouši, v stíbrném pancíi a s praporem v rukou, propuklo

z prsou chrabrých bojovník vše to nedokavé nadšení, které se dosud

v nich tajilo. Z tisíce hrdel vydíral se ryk, podobný evu lv, tygr,
jaguár. Kníže cválá a za ním se úprkem a v nepoádku žene vojsko

;

jeden druhému pekáží, jeden druhého odstrkuje, jeden druhému se

pemetá pes ramena . . . Než toto rozdivoení trvá pouze chvilku.

Opt ticho, opt starý dumavý klid.

Není teba podotýkati, že je jádrem vojska ernohorského p-
chota, rozumíC se to zvlášt na ernohorském území samo. Dlostele-
ctvo není znané, a o jízd nesmí se mluviti bez poznámky: sit venia verbo.

Náelníkem dlostelectva je vojvoda Mášo Vrbica, který však

už ped válkou byl odeslán do Srbska v hodnosti ernohorského ko-

misae, aby bdl nad plnním vzájemné smlouvy mezi obma kníže-

ctvími. V jeho nepítomnosti byl náelníkem dlostelectva syn tchána

knížecího vojvody Petra Stefanova Vukotie. Krom nho mlo dlo-
stelectvo ješt dva dstojníky, bratry Martinovie, kteí byli ped n-
kolika lety, když jejich rodina ješt dlela ve vyhnanství na pd ra-

kouské, poddstojníky pi rakouském dlostelectvu. Když rodina jejich

byla amnestována, desertovali z Rakouska do vlasti, kde ihned po-

stoupili za dstojníky. Všichni ti dstojníci se ve válce velmi dobe
drželi, zvlášt pak zjednali chválu sob dobrým míením. Proto pece
artillerie ernohorská Turkm velikých škod nenadlala, nebo neítá

více než 8 kus lehkých horských dl, která se dají rozebrati a na

soumarech penášeti. Aby dlostelectvo ernohorské nabylo náležitého

drazu a stalo se ve válce vážným initelem, musilo by obsahovati n-
kolik boících dl, jimiž by možno bylo rozvaliti nejen zákopy, ale

i zdi a pevnosti. Turecká opevnní, která hlavn záleží z etných „kul",

jsou vydatná toliko proti pchot. Kuly jsou asto velmi malé budoviky ze

silných zjdí, se zdnou stechou, železnými vraty a stílnami místo oken.

Nkteré jsou tak titrné, že posádka v nich ítá jen 6— 8 muž. Ne
etnjší posádku mají samy kuly na pomezí dalmatskohercegovském

nad Dubrovníkem, Carina a Drno, které však nicmén byly s to, aby

se svými ukrutnostmi povstnými staly.

Ped válkou objednala si erná Hora i nkolik vtších dl, ale

Rakousko nedopustilo, aby byla v pístavu kotorském z lodi na zem

vysazena.

ernohorské vojsko má i etu jízdy, která je však ješt mnohem
mén znamenitá, než dlostelectvo. Až do nedávná jízdy vbec ne-

bylo. Teprve ped loskou válkou vznikla v nkterých milovnících koní

myšlenka, aby si zídili etu jízdeckou. Kníže jmenoval ihned Štpána
Radonie náelníkem. Náelník byl jmenován, ale nebylo jisto, svedeli

se dohromady i eta. K této jízdecké et mohl se pidružiti každý,

kdo ml kon a kdo si jej troufal ve válce vydržeti. Sehnalo se nco
pes 100 jezdc rozliného stavu a povolání, kteí sedli na koních

pvodu, rázu a ceny ješt rozlinjší. Bylo zde spatiti plnokrevné

araby, jako ml kníže, i malomocného, vychrtlého koníka domácího

s devným sedlem, který se jedva s místa hýbal.

Jízda ernohorská nemá v armád žádného významu, a pijdeli

ku srážce, musejí jezdci ssednouti a bojovati pšky. K je dležit jen
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potud, pokud usnaduje pochod, akoli dlužno poznamenati, že se p-
chota po skalnaté, rozervané pd pohybuje znan rychleji.

Pro úplnost musíme se zmíniti nkolika slovy též o ernohorské

kapele, která vojsko provázela.

Kapela ta existuje teprve od nkolika let. Kapelníkem je ech,
Ant. Šulc. Jako byl náelník jízdy díve ustanoven, než byla jízda,

byl i kapelník díve, než kapela. Hudebníci musili býti násiln per-

janíky sehnáni. Protože hudební sluch ernohorc je nevyvinut, ne-

zbývalo kapelníkovi, než aby vyuoval ernohorské výrostky hudb me-

chanicky. Tak docílil, že kapela, dáli pozor, dovede zahráti asi 10 kus.

Dobré její snaze je na újmu, že hraje stále fortissimo.

Pi kapele po prvé uinn na erné Hoe pokus uniformace a ka-

sárnictví Hudebníci obleeni jsou v temnozelené blusy s ervenobílými

proužky místo výložk, ostatn jim ponechán kroj národní. Od života

kasárnického musilo býti brzy upuštno, protože volné dítky erné
Hory nikterak nemohly pivyknouti jeho odmené pravidelnosti. Ne-

svoboda kasáren tak je bolestn hntla, že kapelníkovi ukládali o život,

co však nemlo zlých následk.

Za to je pchota nevyrovnaná. Pda nedovoluje, aby se bojovalo

v adách, šikách a tvercích, nýbrž v tak zv. „roztroušeném poádku"
— v porzných ptkách, kde každému dopáno píležitosti, aby okázal

osobní statenost a hbitost. Není tedy teba ernohorcm dlouhého

exercírování. I zde uinny poátky, aby ety ernohorské byly uvedeny

v míru pchoty na západ. Ale pes poátky nepekroeno. erno-
horec nezdá se pochopovati, pro má celá ada vykroiti jednou nohou,

jíti stejným krokem a pohybovati se jako stroj
;
jde každý, jak mu libo,

hovoí se sousedem, kouí z ibuku a p. Tato „vycvienost" je poz-
statkem po srbských dstojnících, kteí ješt za knížete Michala živa

byli na ernou Horu vysláni, aby zde provedli nejnutnjší opravy,

jimiž mlo býti vojsko ernohorské pipodobnno srbskému. Zdá se,

že ernohorci nepochybili, zstavivše theorie bez valného povšimnutí.

Avšak nkteré zmny udržely se pece. Jsou to na štstí práv
ty. kterých bylo zapotebí, aby vojsko tvoilo kompaktní massu.

Ped Danilem I. vlastn nemla erná Hora žádné armády. Svo-

boda ernohorská podobala se tehdáž velice nevázanosti. Nejen že zá-

viselo od vle jednotlivce, chceli se dostaviti do boje, ale co více.

sami náelníci plemen nebyli nijak vázáni, aby se s lidem svým pi-

družili k etám vladaovým. Danilo I. povznesl a utvrdil autoritu pa-

novnicí a uvedl glaváry v podízený pomr k sob. Který mu byl po
chuti, byl v hodnosti ponechán, který chtl oponovati, byl odstrann
a na jeho místo dosazen jiný, o nmž bylo jisto, že bude knížete po-

Blušen. (ilavárství bylo ddiné; Danilo ddinost nezrušil, ale uinil

ji neplatnou u lidí sob nepohodlných. Jmenoval v každém plemeni

voj vodu nebo serdára a kapetána, kteížto jsou jaksi dstojníky vyš-

šími ; nižšími pak jsou stotináši, barjaktai (praporeníci) a desearové.
V hodnosti vyššího dstojníka jsou i komandýi, kteí však nejsou

v pedstavenstvu každého plemene. Zárove dal všem pedstaveným
odznaky a vykázal jim stálý roní plat, vojvodm a senátorm po

200 zl. st., kapetánm po 80 zl. st., stotináum a barjaktarum po
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12 zl. st., desearm po 5 zl. st.; platy se vyplácejí ve lhtách
4msíních. Mimo to sestavil si Danilo ze syn vynikajících rodin

tlesnou stráž, ítající 100 muž.
Kníže Nikola k tmto novotám roku 18GG pipojil ješt to, že

vojsko rozdleno na ety, prapory, brigády a divise. eta má 100 muž,
prapor 4— 6 et, brigáda 4—6 prapor, divise 2 brigády. Toto roz-

dlení dá se uskuteniti potud, pokud bratstva a plemena ítají tolik

hlav, aby mohli mužové jejich tvoiti etu a prapor. Zejména leny
téhož bratstva nelze odlouiti, jinam pesaditi a jiný celek jimi doplniti.

Nejvtší íslo vojska ernohorského je 22—23.000. Pak ale

musí býti v národ nadšení tak veliké, že se zbrojí i 151etí hoši.

Následující tabulka ukáže pomr bojovník k obyvatelstvu jak

v jednotlivých nahijích, tak ve vší zemi.
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ruají dostati. Houfce jsou skoro stejné, ale ety nikoli. Jeden z glavár

lehne si obliejem do zem a zakryje si oi. Jiný glavár chodí od

houfce k houfci a ptá se onoho se zakrytýma oima, í je to stádo.

On jmenuje nkterého z kapetán, a koho jmenuje, tomu patí houfec,

u nhož práv glavár stál.

Maso se pee na rožni a obyejn se nesolí. Zvláštní lahdkou
zdá se být ernohorcm lj od ledvin, jejž mnozí pojídají za syrová

jnko syreek, jiní jen málo jej nad plamenem ožehnou. Z odené kže
dlají se mchy na vodu.

Vody je veliký nedostatek Heky jsou ídké, prameny tolikéž.

Proto obyvatelstvo sem a tam iní nádržky a kopá cisterny. Ale i ty

jsou velikou vzácností, a vojsko je rádo, padneli za denního pochodu

aspo na jediné místo, kde by mohlo ústa ovlažiti. Nevadl to, když

voda zapáchá, protože celé léto stála, ani to, když se zkalí, jako by

byla ze stoky.

Na pochodu jsou ernohorci velmi rychlí, a sbor ernohorský
pi armád srbské zasloužil si právem pro tuto rychlost píjmí sboru

létacího. Na pohled se zdá, že se vojsko ubírá v nesmírném nepo-

ádku. Poádek se ovšem na stezkách po erné Hoe a Hercegovin
nedá udržeti, ponvadž se málo kdy pijde na cestu tak širokou, aby

na ní mohli jíti dva lidé vedle sebe. Musí tedy jeden za druhým jako

ada kamzík. Skákají nahoru a dol, balansují po špicích kamen
a balvan a pi tom zpívají píležitostné improvisace, pednášené „na

chválu boha všemohoucího, cara ruského, krále cetyského, knžny
Mileny a Danila následníka." V ele každé ety bží barjaktar, který

nese na lehké nebarvené žerdice ervený prapor s bílým kížem.

Velení zde pestává. Mužstvo se žene slepé za praporeníkem.

ernohorci na pochodu letí a letí, ale nedlouho. Najednou bar-

jaktar usedne, a eta usedá dle nho. Nastal okamžik odpoinku, prsa

si voln oddechnou, a již po dvou minutách pádí zase dále. Tak do-

vedou ernohorci uraziti za den i 8 mil.

Táborem se vojsko rozkládá na vyvýšených místech, odkud by

byl rozhled po krajin, a kde se nalézá aspo dosti málo vody. Stany

mají krom knížete toliko jeho úedníci a vojvodové. Ostatní vojsko

leží pod širým nebem a proti dešti nemže se uchrániti, leda skryj eli

se do skalních dr a doupat. Vojvodové, úedníci a cizinci, kteí po-

žívají pohostinství, mají ješt jiné ulehení, totiž že se stravují pi
spolené „tabuli." Jídelní lístek této „senátorské trapezy" skládá se

z polívky, do níž nadrobeny koromany aneb zavaena rýže, a z masa,

Obyejn skopového. Stolovníci sedí na zemi, majíce nohy po turecko

kížem, a vtším dílem místo vidliek i nož užívají vlastních prst.
Kdo je pamtliv, že na Východ i vezírky a pašice neznají jiných

vidliek krom svých ržových prstík, nepodiví se.

Když ernohorci tuší, že brzy nadejde doba boje, hádají z lopatek

bravích, jaký bude výsledek. Lopatku od masa oištnou drží proti

svtlu a pozoruji i porovnávají místa prsvitná s temnými. Prorokujeli

lopatka neprospch zbraní ernohorských, hledí se ptce vyhnouti,

a jsouli k ní pinuceni, nezápolí s takovým úsilím a nadšením, jak by

inili, kdyby osudná lopatka byla. ukazovala na vítzství.
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Toto hádání z lopatek bravích je tak zakoenno, že se jím

spravují i ncjvýtenjší vojvodové, jako Peko Pavlovic.

Jest ješt jiné mítko bojovné chuti — vítr. Vaneli bóra, je

ernohorci dáno pírodou znamení, že se mže do boje pustiti ; vaneli

scirocco, nebojuje rád. To si lze tím vysvtliti, že bóra vzduch ochla-

zuje a osvžuje tlo i ducha, kdežto scirocco, vítr suchý a velý, tlo
i ducha zmalatuje.

Ob nepátelská vojska, pišedše sob na blízko, neodkládají

dlouho, aby se pobila. Umlé pošinování jednotlivých oddlení jako

figurek na šachovnici není v užívání a oblib ani u Turk, ani u er-
nohorc.

ernohorci nejradji ponechávají Turkm offensivu a sob defen-

sivu. Oekávají Turky na místech vyvýšených, kde jim není tžko,

pi hojnosti kamenného materiálu, na rychlo se ohraditi a pede
stelbou se krýti. Mimo to schovávají se za kameny a koví. Hledí

nepítele rozlinými lstmi v omyl uvésti. Kladou apky na kameny
a na vrcholky kovisek, a Turek mysle, že to vidí hlavy ernohorc,
stílí po nich; za tím pálí tito nevidni staten a jist. Jiný obyejný
spsob, kterým Turky klamají, je pekelný kik, který pi stelb vedou.

Svolávají jménem všecky svoje pátele a známé od devátého kolena

a napomínají je, aby se dobe drželi. Turci po vydatném kiku soudí,

že jsou ernohorci as velmi etní, a pozbývají odvahy.

Držíli dobrou posici, ekají ernohorci, až se Turci rozeženou

k útoku. Pak jim dopustí, aby se piblížili samým náspm, a teprve

nyní opouštjí úkryty a vítají nepítele nahými handžáry.

Majíli posici mén výhodnou, podráždí nepítele, dají se na

zdánlivý útk a nepítel žene se za nimi slep, opojen domnlým
vítzstvím. ernohorci vlákají Turky do tsných hlanc, odkud není

východu, obsadí stny, válejí na hlavy nepátel kameny, stílejí a konen
odvrhnuvše pušky a straky (plaidy), aby jim nic nepekáželo, tasí

handžár a vrhají se na zkoprnlé Turky na dn útesu. Touto methodou
proslavil se Marko Miljanov a její pomocí rozhodnuta nejslavnjší

vítzství na stran albánské.

ídko se ernohorci první odvažují útoku. Možno íci, že

loského roku poprvé vystoupili nkolikráte z defensivy. Tak uinili

u Nevesin, na jejíž hradby hnali bez rozvahy a z pouhé bravury,

i byly se ztrátami dosti znanými odraženi. Obléháním Nevesin byla,

abychom tak dli, otevena kampa; ernohorcm jenom prosplo, že,

byvše ochlazeni, stali se pak opatrnjšími. Za to provedli velice

šastný útok u Fundiny, kde se k návrhu Marka Miljanova vrhli na

Turky ne v tu chvíli, když dlouhým pochodem unaveni pirazili na

bojišt ale teprve potom, když se poali oddávati pohodlí, myslíce, že

toho dne dají už ernohorci pokoje. Když se Turci rozpásali, na zem
polekali a ohn rozdlali, zaznlo najednou ernohorské heslo „juriš!"

(útok), a Turci, nemvše ani tolik asu, aby se vzpamatovali, neku
staten na odpor postavili, byli na strašný útk obráceni.

Pi útoku má hlavní úlohu barjaktar, který drže prapor v levici

a handžár v pravici postupuje v ele ety. Ukazuje bojovníkm cestu.

Kamkoli se vrtne, eta za ním. Jde a nedbá, že mu kulky okolo
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hlavy hvízdají ; dlá, jako by mu kulka nebyla více než zrnko písku —
kráí hrd vzpímen smrti vstíc. Barjaktar ernohorský s radostí

ume, jenom když se mu podaí zatknouti prapor s kížem na náspu

nepátelském. Padneli, uchopí prapor nejbližší jeho pokrevenec, který

jej nese dále. Pro barjaktarovu rodinu bylo by nekonenou hanbou,

kdy by si pispíšil nkdo z rodiny jiné a vzav umírajícímu barjakta-

rovi prapor z ruky, penesl nebezpené dstojenství na rodinu svou.

Jak barjaktai dovedou umírati, je zrovna bájené. Jimi erno-
horský heroismus dosáhl vrchole. V loské válce slavnou smrtí sešel

barjaktar Marka Miljanova, Musika Tomašev Drekalovi. Od poátku
války byl v 8 bitvách, ve všech mu štstí pálo, ze všech vyvázl živ a

zdráv. Padl dne 14. srpna v bitv u Fundiny, posekav 19 tureckých

hlav. — Jinému barjaktaru perazila koule ruku, v níž držel prapor.

Odhodil handžár z druhé ruky a vzav do ní prapor, kráel dále proti

nepíteli, jako by se mu nebylo pranic pihodilo. Piletla druhá

koule a perazila žerd. Shýbnul se pro prapor a stoupal dále. Ko-
nen tetí koule perazila mu i druhou ruku a prapor z ní vyrazila.

Hrdina vzal prapor do zub, dovlekl se k nejbližšímu píbuznému
a podal mu jej. Neekl než: „Evo ti, striko, barjak!" a byl bez sebe.

— Pípady tyto nejsou osamlé.
Když pešel kníže z Hercegoviny na stranu jižní, nebránno více

ženám, by navštvovaly v táboe své rodné. Tak pišly hrdinné erno-
horky opt k bývalé platnosti.

ernohorka, když bitva pone, nehledá bezpeí ; naopak vynasna-

žuje se, aby sama se je pomohla. Válí se strán na Turky kamení, po-

dává muži náboj (druhdy runice sama nabíjela), upozoruje jej, odkud
se na míí, a radí, kam má steliti, povzbuzuje muže nadšenými
slovy a zpvy a nabízí mu nádobu s vodou. Jeli nkdo porann,
ernohorka mu na rychlo ránu zaváže

;
jeli mrtev, ernohorka jej sama

z bojišt odnese na místo, kde bude milovaná mrtvola jista ped zne-

uctním od nepítele. A když se utiší vavy bitevní, žena sama kope
nebožtíku hrob, sama jej pochovává, sama hrob obkládá kamením.

ernohorky jsou zásobním a zdravotním sborem zárove. Krom
toho, kde poteba, vykonávají též úlohu polního etnictva. Jakmile

se jim zdá, že nkterý z muž nepoíná si dosti staten, ihned se

jmou nabízeti se mu, že jej zastanou, aby jim dal pušku, že mu dají za ni

zástru. Výsmšná tato slova jsou slabochm nejostejším ostnem. Kam
jdou mužové, ernohorky za nimi.

Nepítel poražen a rozprášen. ernohorci se vracejí drahou,

kterou si znamenali mrtvolami tureckými, na místo východu; na zpá-

tení cest berou koist a asem ežou nosy. Bez ezání nos se na
Hall<;'uié dosud nemže válka obejít. Nejenom ernohorci, ale i Turci

jsou bedliví, aby se mrtvoly jejich nedostaly protivníku do rukou
a byly poestn zakopány. Snad práv z toho vyvinul se zvyk, že

mrtvoly zohavovány ; vi každá strana, že strana druhá nebude moráln
pokoena pouhým pobitím, ale teprve zneuctním pobitých.

Kníže poátkem války písn zapovdl, aby se ezaly hlavy neb

Avšak musil starý zvyk strpti už v bitv na Vlím Dole.

Ostatn budiž k omluv ernohorc eeno, že uezávají nosy aneb
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hlavy toliko nkdy, když byli prudkým bojem zdivoeli, a pravideln

jenom mrtvým. Naproti tomu Turci neodpustí ani jednomu zajatému

a bez milosrdenství jej narazí na kl.

ernohorec se po bitv spokojuje pkným kusem zbran neb

roucha, jež si vzal na památku od toho, koho vlastní rukou zabil.

Proto vidti tolik kivých šavlí tureckých se zlatými rukojemi a s draho-

kameny, tolik zadovek tureckých , tolik uniforem vyšších tureckých

dstojník, které podivn vypadají na národním kroji ernohorcov.
Pochválili jej glavár aneb dokonce gospodár, nežádá si odmny vtší.

Zevní vyznamenání dje se udlováním tystupového ádu Danilova.

Hodnosti jsou ddiné, akoli si panovník mže dovoliti odchylku;

proto je na erné Hoe velmi tžko postupovati. Peko Pavlovic musil

na p. vykonati díla úžasná, než se mu dostalo ádu a povýšení za

voj vodu.

Veškeré divy udatnosti konají ernohorci pi disciplin velmi

volné. Bojovník se dostavuje do boje samovolné, bez vyzývání a nucení;

také by se mohl samovoln vzdáliti, ale neuiní toho. Rozkazy se

konají pesn. V Hercegovin, dokud se obyvatelstvo turecké krotce

chovalo, platil rozkaz, že nesmí nikdo na cizím majetku ani hebíkem
hnouti. Rozkaz tento plnn na vlas, akoli proto vojsko nejeden den

mnoho strádalo. Jinde je vojsku dovoleno, v zemi nepátelské rekvirovati;

ernohorci, aby se jim z Evropy nic vytýkati nemohlo, nerekvirovali.

Trestem na menší pestupky je poslání pestupníka z vojny dom.
Zbablost se trestá pipnutím ženské zástry pede vším vojskem. Trestu

tohoto se ernohorec více bojí nežli smrti, by i nebyl spojen se žád-

ným utrpením tlesným. Neužito ho již od as knížete Danila.

Jak o mrtvé, tak peují nejbližší píbuzní též o ranné. Kdo by

neml vedle sebe v boji pokrevného pítele, musil by se obávati, že

bude v nejtžší chvíli opuštn; proto se každá rodina drží pohromad.
Ranné kladou na nosítka, sroubená na rychlo ze dvou stromk nebo

vtví, které se spojí pasem ranného, tak že ranný leží na tomto pasu.

Protože vedou stezky po prudkých svazích, musí nosii dbáti, aby hlava

ranného byla vždy na zadní stran, totiž výše než nohy. Jakmile nosii

tohoto pravidla nedbají, je to znamením, že ranný vypustil ducha.

Ranný ernohorec obyejn snáší nejvtší bolesti klidn a skoro

se zdá že lhostejn. Jenom leheji ranní užívají této okolnosti, aby

si mohli pilepšiti, naíkají, až se v diváku srdce kormoutí, a pro bh
prosí za doušek rakije a trošku tabáku na cigaretu.

Nejvíce ranných umírá pi transportu, který asto trvá 3—

4

dni a je spojen s obtížemi neskonale vtšími, než tažení do boje.

Koho donesli až do nemocnice, ten se již mže považovati za vyhojena.

Hojivost ernohorc jest tak podivu hodná, že se zdá, jako by

to nebyli lidé, ale obojživelníci, kterým místo useeného naroste nový

úd. Vlastnost tato valn podporuje snahu léka a ranhoji.
Ped válkou odvolalo Rakousko dva lékae, které na erné Hoe

po as povstání vydržovalo. Na to byla všechna pée o nemocné
i ranné ponechána toliko horlivé snaze Rus, kteí nemocnice erno-
horské opatili hojn všemi potebami ; ale i jinak psobnost jejich

dokazovala, že ruská medicína jest ješt daleko za medicínou západní
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Evropy. V ranhojiství Rusové nejradji amputují
;
protože však erno-

horce nemže býti živ, jakmile se nebude moci svobodn pohybovati

po skalách svého domova, žádá si radji smrti, než zmrzaení. Tato

okolnost vedla asto k obapolnému brojení
; pece však byla snaha

ruských léka neocenitelná.

Ranný ernohorec je šasten, padneli do rukou domácímu empi-

rikovi, který mu pi operacích dovolí kouiti i píti rakii, a který mu
poranný úd neodejme. Spsob

,
jakým hojí ernohorští empirikové

v ranhojiství, je tém bájený, zvlášt pro svou jednoduchost. erno-
horský ranhoji ani ádn ránu neoistí a pilepí na ni nálep vlastno-

run z horských bylin pipravovaný. Rána se brzy zahojí, úd je opt
zdravý a celý, jenom že nemá pedešlé síly a pružnosti. Povstná je

zruností rodina ddiných empirik ernohorských Ilikovi, kteí

byli pidleni k nemocnicím a ásten byli zamstnáni též ovazováním

na bojišti Xa bojišti konal krom dvou bratí Ilikovi službu pouze

jediný zkoušený léka, Dalmatinec dr. Tomi, jeden medik, studovavší

ve Vídni, a jeden ranhoji Ital, který díve býval ve službách tureckých.

Hlavní nemocnice byla naCetyni; nejlépe zízena byla nemocnice

v Nguších. Krom toho byly nemocnice na Grahovu, na Danilovu

Gradu a v Žup.
Nejvíce ernohorc bylo poranno puškou do hlavy aneb do

pravé ruky, což svdí, že turetí vojáci umjí výborn míit. Poranní
takové musilo se udáti v okamžik, když ernohorec, ukrytý za keem
neb kamenem vystril ást hlavy a pravou ruku, aby stelil.

Zadovky, jichž se užívá ve vojst tureckém, jsou dvojího druhu

Jsou bud systému Suiderova aneb Martiniho. Rány po suiderovkách

hojí se snadno, kdežto údy poranné martinovkami musejí být obyejn,
odaty, ponvadž kulka jejich vrývá se šroubovit do tla a rozti-

šujc kosti.

Ošetovatelství vedly v nemocnicích ruské milosrdné sestry, dámy
z velmi dobrých dom a vysoce vzdlané. Bylo mezi nimi vidti ne-

jednu šedovlasou staenku, jejíž obtavá nadšenost dovedla pemoci
iiny svízele dloube cesty.

Úkol hroba zastávali bulharští dobrovolníci, kteí pišli na
ernou Horu z Caihradu. Protože ernohorci nepipouštli žádnou

dobrovolnickou pomoc a pece Bulhary mezi sebou musili trpti (hlavn
proto, že jim nemohli dáti penz na zpátení cestu), vykázali jim toto

Bmutné zamstnáni.

Kdo padl aneb rann jsa zemel, sešel smrtí závidní hodnou
;
proto

není dovoleno nad hrobem jeho naíkati. Teprve když je po válce, ná-

podobují pozstalí poheb na domácím hbitov a oplakávají padlého.

Turci ode dávna ernohorcm vždy znovu slibují, že jim dají

ky podmínky života a zdaru, území jejich rozšíí, ponechají jim

nejširší samospráva, jenom uznajíli formální pouze nadvládu plmsíce.
ernohorci návrhy tyto stálo odmítají a snášejí další trampoty nejistého

Života, snášejí hlad a žíze, éasto se oblékají v hadry, ale svobodu
svou nezadávají ani formáln. Tento návodek pi fysických nedostat-

cích je moráln tak silný, že v nm spatujeme kvas a sted svobody
všech Balkánských národ.
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(Pokraováni.)

IX.

Plnoc již dávno minula, když Lotinka usnula. Eman sedl
posud pi loži jejím hlavu maje k prsm svšenu. Dímota, po níž

tolik práhl, a jíž byl tolik poteben, nechtla nikterak na nj pijíti.

Dnešní list Hedviin nescházel mu ani na minutu s mysli a hntl,

pálil a bolel jej až do dna duše. Co pimlo ji k tomu nešastnému
inu? i uhodila Lotinka na pravdu vykládajíc jej? Yýklad její nebyl

nikterak hledán, byl pirozen, a kdo lépe zná ženu nežli opt žena?

Takové a podobné otázky honily se boulivými chmurami duší jeho

a a se byl rozum svj sebral, neprohlédal pece k žádnému uritému
konci. Nebylo ani jinak lze, byl podjat láskou tím silnji, ím rozhodnji

vtíralo' se mu pomyšlení, že jest se mu rozžehnati s myšlenkou nej-

spanilejší života svého. V bludném temnu zasvitla mu nkdy svtlejší

chvíle. Napadalo mu, že Hedvika z vrtošivosti ženské jeho cit chce

zkoumati a že není posud všecka nadje v štstí zmaena. Ale proti

tomu ozýval se v hrudi jeho mocný hlas, tak neúprosný jako zákon

pírodní, že zaplétá se v jalový klam a mam. Jindy opt vybrala se

rázná, mužná jeho rozvaha nad bolestivou zmalátnlost.

„Což naplat oddávati se nemužnému bolu," napomínal sama sebe;

„rnožnáli ješt náprava, vykonej nápravu. Neroztíštíli se zlo o sta-

tenou odvahu, podlehneš mu najisto. Ale jak sjednati e se skutkem?"

Kde vzíti dobrou radu? Král daleko, pánbh vysoko, íkávají, a dobrá

rada rovnž tak daleka a vysoká ! Kolikrát chtl Ledvina z komnaty
Lotininy dol do svého pokoje odejíti a zemdlenému tlu na loži od-

poinku popáti, le neodešel. Bál se samoty. Když posléze první

zábesk jitra zašeil oknem do komnaty a vrabci ped okny na jilmech

poali cvrlikati a Lotinka tiše spala, vzchopil se a opatrn sešel dol.

Položil se na pohovku a usnul tvrdým, tžkým snem. Když se zbudil,

bylo již na dvoe živo a byl už bílý den. Hodiny ukazovaly na de-

vátou. Vstávaje mrskl náhodou okem po stn. Visela tam fotografie

doktora Sluky. Humoristicko-satirický vzhled oí doktorových pipoutal

na vteinu zrak Emanv.
„Kam jsem dal hlavu," prohodil, „že nevzpomnl jsem na do-

ktora ! On má m v pravd rád, a o zdravou radu mu nebude. S ním

vezmu radu o svou nehodu."

Ostatek dopoledne chodil po hospodáství, odpoledne dal si za-

páhnouti a odjel do Starých Hor. Z Podhoí byla tam dobrá hodina

jízdy. Staré Hory jsou chudé pohorské msteko. Mimo pknou
polohu, jak už v horách jinak tomu není, a dva kostelíky, archeolo-
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gicky dosti zajímavé, není na nm nic zvláštního. Ale lhali bychom :

doktor Sluka je zajímavjší obou tch gothických chrám. Zajíci tam

dávají dobrou noc a lišky dobré jitro a svt je v nm jako prkny

zabednn. Který vítr doktora Sluku sem zavál, nikdo nevdl. Že to

nebyla starost o chléb, bylo nad pochybnost ; neb Sluka ml díve
mnohem lepší postavení než nyní v Starých Horách

Ledvina nechal povoz v hospod na kraji msteka a zahnul ze

silnice v právo dol k slušnému, isté obílenému domku. Xa rohu

domku pibita byla erná tabulka se zlatým nápisem : František Sluka,

magister v porodnictví a doktor v lékaství. Kol domku táhla se

z dvou stran zahrada. V ásti její ped prelím stálo v ad asi

deset úlv. Sluka rád velail, bez pochyby aby si život v Starých

Horách trochu omedil.

Ledvina vešel do jediného pokoje doktorova. Tento sedl u stolu

mezi okny zády ke dveím obrácen. Ped ním ležel chumá rostlin,

on sám hledal v knížce. Bez pochyby, že si je uroval. Sluka se ohledl

po píchozím ani nepovstav.

„To jsou k nám hosté," oslovil Ledvinu pravici mu nastrkuje.

„Vida, nadarmo dnes ráno díví v kamnách tolik nepraskalo. To uka-

zuje na hosti. Pozdrav vás ruka pán. Co mi nesete?"

Místo odpovdi probhl Ledvina sem a tam pokoj. Pak zastaviv-

še ped doktorem upjal na zraky a tázal se úsen :

„Doktore, eknte mi spravedliv, milovalli jste nkdy?"
Doktor samým podivem otevel na tazatele ústa. Neodpovídal.

..Milovalli jste nkdy? Rozumíte, tak z celé, plné duše," opa-

koval Ledvina.

rtí vdí! Má pamét už chodí spát s Homerem. Dušovat bych

se na to nemohl."

„Tedy jste nikdy nemiloval?"

„Jsem vdovcem."

„Vy jste vdovcem?"
..('už jest vdovec njaké divoké zvíe, že se tak divíte?"

„Vždy jste ješt nikdy ani slvkem o to nezavadil."

.. K emu bych to všel lidem na nos?"

„A paní vaše posud na živ?"
„Ta už hromadil pátku práchniví v obecném archivu pošetilostí

lidský,),.-
1

„Tedy mrtva. A vy jste ji miloval?"

„Povídám vám. že dušovat se na to nebudu. Snad i nesnad.

Hlavu si o to lámati nebudem. Bh mne uinil vdovcem, a co bh
iní, dohe iní."

„Tedy nešastné manželství. A nemli jste dítek?"

„Mli, dv. Dvátko umelo od psotníka, nebylo mu ješt rok.

Kluk byl jako lu>k. Škoda ho. Byly mu už dv léta a msíc, kdy/

mi jej zahrabali. Narepentil toho jako arabský povída pohádek a li-

se uml k srdci, že radostí petékalo . . . Co tam. to tam. Nic

není hloupjšího na svetr nad truchlivou upomínku."

Doktor se zasmušil.

\><\\ jste pece miloval! Tu máte, tte."



294 A. V. Smiloval-)'/ :

Ledvina podal doktorovi psaní Hedviino.

Sluka etl pozorn, slovo za slovem, Ledvina se znova rozchodil

po pokoji. Po dlouhé chvíli traplivé pomlky se otázal

:

„Co tomu íkáte, doktore?"

„Necho za konm, ahys neutržil modinu."
„Co si mám z té vaší ei vzíti? Vru nevím."

„Tak mi ten kousek národní filosofie z huby vypadl. Necht ho

ležeti, chceteli."

„Modinu jsem utržil, pravda, ale modinu, doktore, jež do

smrti nezblá, jež mne uhnte a všecku moji budoucnost užere, do

níž jsem se po tolik msíc tak vžil, jako dít žije v lásce matin."
„Ledvino! Což jste se s rozumem rozpolil?"

„Necht mne. Já si musím slovy uvolniti, aby mn rozum ne-

peskoil, aby se mi srdce nerozskoilo. Vy mn ovšem nerozumíte,

proto že jste nikdy sám nemiloval ..."
„Já miluji vás."

„Zapla vám bh, doktore, za ta zlatá slova. Pak aspo ne-

houkám do pustého vtru, pak mluvím k živému srdci lidskému,

a bolest má nalezne aspo upímnou ozvnu. Od verejška, co jsem

dostal tento koš od Hedviky, neproviniv se niím, niím, doktore, ani

co by za nehet padlo, potácím se bolestí, lítostí, hnvem jako bludná

duše a kdy by nebyla vera Lotinka za mnou na Lomišt pišla a re-

volver mi z ruky nevyvinula, nebe bu mi svdkem, že bych byl už

dávno dodýchal."

„Ledvino !"

„Co mi život bez Hedviky? Tretka, cetka, jenž ani za to ne-

stojí, aby hadrnicc se po ní shýbla. Doktore, zavazuji se vám v tom
ctí svou, že jsem jí niím neublížil, že jsem jí niím nezavdal píinu,
aby tak bezcitn, hanebn a sprost mnou naložila. Já ji miloval

srdcem srdce svého, já bych ji byl samou láskou za adry do toho

nebe vynesl, každou, sebe tužší ob za ni podstoupil, a jakou odmnu
za to beru? Stojím tu ped vámi jako pramen, bahnem od ní zkalený

postaven jsem od ní na pran útržkm a úsmškm každé báby . . .

oh, ob, doktore, kdo nepocítí', neví, a kdo ví, nevysloví ..."
Ledvina se odmlel; doktor nepromluvil oi upíraje k podlaze.

„Ten její dopis jsou hrana štstí mého," naíkal Ledvina, „štstí,

jež tak dlouho se mi v život vyhýbalo, a které, když se mi posléze

tak divnou píhodou objevilo, pozdravil jsem za jádro a cíl životní

pouti své. Picházím k vám o radu, píteli, vy jste moudrý ..."
„Necht na hlav," prohodil doktor.

„Vy víte mnoho, mnoho ..."

„Není moudrý, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, eho teba."

„Vy budete vdti, eho teba za mého postavení."

„Kdož ví ! Jsou okamžiky, kde všecka filosofie, to ,sladké mléko

života,' se srazí."

„Upadáte v obvyklé své vtipkování."

„To odstup ode mne. Vte mi do slabiky, píteli Ledvino, že

mi ani ve snu nenapadá, abych svj vtip na vás protíral."

„Co mi tedy poíti?'
1
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„Bute inliv, píteli. V rozhodných chvílích života bývá každá

nedbá s híchem a táhne jen silnji do zkázy. Napnte pedevším
zmužilost svou na pravý kolík, aby nepovolila. Jednejte. Odepsal jste

Hedvice?"

„Ml bych odepsati?"

„Odepište. Tamto na stole máte papír a péro. Sednte a pište,

co vám všecka vaše bytost napoví práv do péra."

Ledvina poslechl. Sedl a dopsal za nkolik minut. Vstav ode-

vzdával rukopis doktorovi podotýkaje: „Ctte."

Doktor etl hlasit:

„Sleno !"

„Co odpovdíti na verejší váš dopis? Pi nebesích a zemi!

Nic nemohu odpovdíti, nic, nic." „Ledvina."

„Co tomu íkáte," otázal se zpytav pisatel doktora.

„Dopisek váš pete se za sekundu, ale hodinu dává na pe-
myšlenou. V nm zraíte se mn lépe než v pedešlé sáhodlouhé roz-

mluv, vášní roznícené. O to mi pedkem bželo. Ted vás mám v ma-

líku, te mohu já mluviti. Dopis ten vám obstarám, aby pišel na

pravou adresu."

„Vy byste chtl . .
.?"

„Vám k vli, protože vás mám rád a co nad to, protože si vás

vážím. Jen jedné vci postrádám. Znám slenu Hedviku jen ledabylo,

ponejvíce jen od vidní. Rozbalte, Ledvino, její pravý obraz pede mnou."

„Od srdce rád bych tak uinil, píteli; ale piznávám se, že ne-

dostává se mi k tomu schopností."

„Tu je ten cvok, myslil jsem si to. Rozletl jste se za ním,
co jste neznal, a pevnou pdu nechal jste za sebou, vem ji as ! Ze ti

rozumní lidé jinak nedají! Každý druhý belhá se o pekot za ideou,

kterou si v duchu maluje Tizianovými barvami. Jedni prodávají losy

na lhty, nábytek na splátky s percenty více než stonásobnými, zizují

inkasní obchody, banky, akciové podniky, asekurace, aby zbohatli;

drazí tlaí své podízencc ke zdi, aby dostali pochvalné dekrety, pišli

do vyšší dietní tídy a zvunjší a lesklejší titul mohli k svému jmenu

pipisovati ; tetí depí dnem i nocí pi piánu, aby z nho slávu vy-

ltinkal : tvrtý jí papír a pije inkoust, až žaludku bda, aby si o nm
ekli vrabci : to je kos, ten umí hvízdati

;
pátý a poslední, abych už

svou litanii zkrátil, utápjí boží rozum svj v božsky spanilých oích,

DSpávají jej na božském úblu kyprých houpavých ader a zamotávají

jej do božsky rusých vrkoíiv. K tomu cechu pidal jste se i vy,

Ledvino, a a máte rozumu za deset jiných potomkv Adamových, pece
jste nevzpomnl, že kochati se v lásce a pízni žen nic jiného není,

než dávati se na výlety za dubnového poasí. Na to lovku vyjde?

Ti nejmenším promokne jako myš, dostane notnou rýmu do obou dírek

nosních a nastudí se, že otépka lipového thé to z nho nevypotí, anebo

dokonce nhoní si souchot. Všecka pirozenost vepv pomíjí v jitr-

nicích a sákách, všecka pirozenost lásky v bláznovství. První pídi

duchaplné té vety vyslovil jsem já. druhou pronesl Shakespeare."

„Abyste se obešel bez Shakespeara!" durdil se Ledvina.
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„VŠak víte, že on je tlesný mj básník; za všecky ostatní, co

škrábali se nebo škrábou na Parnass, nedám ani borovou šišku. A to

proto, že on jediný má filosofii, kterou s užitkem obzírati lze život

na všecky strany, která je pravým živým mlékem tm, kdož v dis-

harmonii svtové polámali si zuby na kostech hubeného doktrináství.

Necht mi Shakespeara s pokojem ! Kdo se chce upímn pouiti

o lovku, životu a svt, nalezne více pouky v druhém jednání Leara

než v setnýi foliantv mudrcv nejmudrcovatjších. Humor, píteli

Ledvino, vyškvaený na ohni lidskosti z kalného lektvaru lidského

myšlení, chtní, konání a ádní, jest jeho filosofií. Nesmíili nás

humor jeho s neshodami života a svta, nesmíí nás nic ; neb každá

jiná filosofie ubíhá do více mén matných koncv. eknte mi, Led-

vino, co jest lovk?"
„Nechci se uchýliti k obecné fraseologii a radji mlím."
„A já vám to povím. lovk je nevdné zvíe."

Ledvina sebou trhl. Mlky upjal zrak na doktorovy oi, jenž

svítily rovnž tak vážn jako humoristicky.

„Není Hedvika nevdné zvíe?" otázal se doktor Sluka. „Vy
jste jí hodil všecko štstí své, bytosti své nejdražší ást' dvrné do

klínu a ona vás za to zradila."

„Vaše filosofie je strašliv pravdivá."

„Sám nahlížíte. A vte, že nejen v tom pípad, ale i v tisíci

jiných. Pravil jste ped tím, že picházíte ke mn o radu. Dobrá. Já

vás vezmu pod pláš své filosofie a ruím vám za to, že zmoknuv
jednou po druhé nezmoknete, ba co více, budeteli chtíti, Hedvika bude

ješt vaší."

„A vy byste to chtl dokázati?"

„Sázím milion proti zlatce, že to dokážu."

„Doktore!"

„Co koukáte na mne jako Píbram na Svatou Horu?"
„Vy mne žertem chlácholíte."

„Nebudu pece rozpouštti špaky, když bží o blaho vaše,

o blaho muže, o nmž jsem pesvden, že jediný z hromady lidí na-

šeho okolí není loutkou."

„Váš vzácný úsudek napluje mne pýchou."

„Necht na hlav. Hloupé, tuctové lidi krmte si chválou jako

husy šiškami a pjde to jim i vám k duhu ; u mne zpláete nad vý-

dlkem. Ostatn jsem stelil Chlumeckým prachem, když jsem ekl,

že vy jediný z našeho okolí nejste loutkou. Na Polomi je ješt jedna

figurka taková."

„Kdo?"
„Pišvejc."

„Pišvejc? !"

„Ano, starý Pišvejc. On má svou ideu."

Ledvina se rozesmál pes všechen svj zármutek.

„Idea Pišvejcova zní: Co je do svta, nemželi se našinec opiti

breberkou. Vte, hloubky té idey nedostihne olovo ; leží v ní humor
v pravd Shakespearovský.

"

„Odboujeme," namítal Ledvina.
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..Odboili jsme, ale nezabhli se. Pišvejcem dostali jsme se šastn

na Polom a nemáme daleko k slen Hedvice. Snad tam asi njaký

ásek pobude V"

„Sotva dlouho po tom, eho se na mn dopustila. Jsem jí na

blízku, to ji musí páliti na svdomí."

..Myslíte tedy, že co nevidt práskne do špalíkových botek

svvch?"

„Asi."

„Xevzdychejte, píteli. Není a nebylo tak dlouhého dešt, aby

nepišlo po nm slunce."

„Ml bych snad s ní, dokud neodjede, osobn promluviti, ml
bych jí vyložiti ..."

„A dáti se do prošení? Ne, ne, Ledvino, co prosbami kupujeme,

je nejdražší. A pak myslím, že byste chybu neopravil, nýbrž zpíštip-

koval. A taková práce nestojí za balatku. My musíme se na slenu

Hedviku jinak obouti."

..A co hodláte uiniti?"

„Abych vám pravdu ekl, nevím posud, ponvadž její povahy

neznám, a chcemeli od nkoho nco koupiti jako my od Hedviky, mu-

síme pece vdti, od koho kupujeme. Tolik jen na mne spolehnte,

že za sprosté železo zlato nedám. Myslím, že mluvím po esku.

„Rozumím, doktore, ale velkých nadjí si nedlám."

..<ím menší nadje, tím radostnjší vyplnní."

„Kdy pjdete na Polom?"
„Dnes už nelze; zítra."

..A kde vás zítra zastihnu?"

..Zabhnu k vám na Podhoí. Nebudeteli doma, naleznu vás

v polích."

„Budu ekati na vás jako na smilování boží. Do tch dob ..."

„Už nkterak tu dlouhou chvíli prohvízdejte."

„Slib platí?"

„Platí, protože stojí na mé cti. Pomoc má se nikdy v prázd-

ných slovích nepotlouká a netoí. Od toho jsem doktor Sluka. Máteli

tu povoz?"

..Mám."

„Vrate se dom pšky. Nebude vám to na škodu. Zaražená

ev se váni ehzi hezky po tle rozbhne a oberství. Matj váš

ne /atím doveze do Habinek k Slavíkovi. Má chuas týfhfl jako boru

a dtí jako mšic. Nemže mi cestu zaplatiti a já bych jej rád ješt
dnes vidl a ohledal."

„Pošlu vám sem z hospody kon."
„Dobrá. Dkuji vám za Slavíka. Budte s bohem."
„Zítra na lepší shledanou."

„Uvidíme."

Doktor vzal domácí epiku a doprovázel Ledvinu ze stavení

na dvorek. Tam potkali Brtnického Šafáe.

„.Jdete do pokoje mého a sekejte," oslovil jej doktor a vyprovodil

Ledvinu až ped dvorní vrátka. Vrátiv se do pokoje spatil, že Bafáf

drží v ruce lístek.
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„Nkdo nemocen?" otázal se úsen.
„Nikdo, milostpane," odpovídal šafá. „Pináším psaníko od

mladé milostpaní z Polomi."

Doktor mu vzal z ruky lístek a postaviv se k oknu peetl
jej letmo.

„Vyite," pravil po chvíli, „mou úctu a že zítra pijdu."

Šafá se ml k odchodu.

„Ješt na slovíko, šafái," dodával doktor. „Nezmiujte se

nikomu ani slovem, že jste tu dnes potkal Podhorského pána."

„Nezmíním se."

„Bh vás opatruj."

Šafá odešel.

Doktor vyal pláš z almary a položil jej pes lenoch stolice.

Po té odešel do vedlejšího pokojíka, kde si potebné léky z domácí

své lékárny shledal. Uloživ je do postranní kapsy v plášti postavil

se k oknu ekaje, až Matj pedjede.

„Je njakého bodláí v tom karafiátovém svt," bruel ped
sebe na tabulku v okn poklepávaje. „Z Ledviny mne zrovna jímá

strach. Kdy by mn nkdo tetí tu tragickou historku vypravoval,

vysmál bych se mu na vrch hlavy. Div na div! Muž vysplý, po nmž
už osud olovnými svými naukami dost se naházel ; muž rozumu pro-

telého, snah istých a dobrých, srdce šlechetného zahoí vášní k žen
jako koudelový mozek ulízaného holobrádka a sáhne sklamán po re-

volveru. Dobe jsem uinil, že jsem mu jeho mátohu z duše nevy-

mlouval ; byl bych jen foukal do ohn a foukáním se ohe neshasí.

Teba poítati s tím, co jest a ne co by mlo býti. Výsledek bývá

jistjší."

Doktor se rozchodil po pokoji. Pemítal.

„Bu mu v tom vle," pravil k sob po chvíli v duchu. „Pro
všecko zkusím na Hedvice, zdali filosofie má je skuteným draho-

kamenem, nebo jen oblázkem ze Studenky. Jak jen uhoditi na vhodný

a vydatný prostedek, který by vedl k žádoucímu konci ! Doufejme,

že pijde dobré vnuknutí, až poznáme situaci. Ledvina vru za to stojí,

abych se za nj propotil. Jeho srdce je bez toho poslední kus poesie,

který mn zbyl v tom všedním puchu a ruchu."

Venku ped zahrádkou zadusali kon a zadrnela kola. Matj pijel.

Doktor Sluka pehodil pláš a omakal kapsy, zdali nic nezapomnl.
Odcházeje rozhlédl se po pokoji a všiml si dopisv Ledvinová a paní

Lípové, jež svorn vedle sebe na psacím stolku se válely. Zavíraje

je do šuplíku prohodil:

„Ležte tu spolu a nepokousejte se. A zdráv neodejdu, nesou-

visíli psaní odkvetlé milostenky Polomské s historií Ledvinovou. Co
by mi také chtla, jenž nelíbám tu její vrchnostenskou ruku, již mi

pokaždé tak graciosn nastrkuje? Njaká klika v tom je; však ji

vyklikujem."

Odcházeje odevzdal klí od pokoje své vrné hospodyni Francce,

jenž majíc pytlík na opuchlé tvái v otevených dveích v kucbyni jej

oekávala, sedl do koáru Ledvinová a ujíždl horskou vozovou cestou

v levo dol do Habinek, k nemocnému Slavíkovi.
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X.

Dlouholi, krátkoli v židovn sedl, Pišvejc nevdl. Mrzuté trudy,

jež na celé cest od Podhorské kaplice až do Polomské židovny duši

jeho jako olovo tlaily, byly šastn spláknuty a zapity. Svt se mu
nezdál více tak taškáským, naopak nalézal, že je jak náleží píjemným,

ano starému granátníkovi bylo okolo srdce a mozku, jako by byl v nebi

na kraji. Když vystoupil ze židova krámku na silnici, zvonili práv
poledne. Pišvejc se zastavil a rozjímal, jeli to poledne neb veerní

klekání.

„Což na tom sejde," rozkládalo v nm jeho napaené „já",

„zvonili poledne nebo klekání?! Jen když starý Mikula zvoní. Našinec

aspo ví, kolik je hodin. Kudy do toho? V levoli, v pravoli? Tamhle

je kostel, protože to má vž. Vž je vž, lovk si nezmate cestu.

Pijdeme k nám. Zdímneme si. Apolena... brrr!"

Chvíli byl na váhách* Pak nevda sám pro, štrachal se dom.
Šel opatrn, jen co noha nohu minula; to aby Apolena nepoznala, že

jím židova gramatika strká. Žena jeho všela na plot vedle baráku

prádlo. Ostíží její oko seznalo na padesát krok manžela. Byla hned

doma a vidla, že si ji Pišvejc vede. Vráskovitá její tvá ušklíbla

se zlostí a z oí její vystelily jizlivé stely na manžela.

„Pokej, ty bezedný ochlasto," zasípala, „já ti dám na pamtnou.
Nabíháš mi zrovna tak na pst."

Pišvejc byl ve svém desátém nebi. Oi jej pálily, vidl sotva

na deset krok ped sebe. Manželku svou nespozoroval, dokud ped
ní nestál. Spativ ji usmíval se co nejlépe uml.

„Co se na mne smješ jako Filip na jelito?" osupila se na
Apolena.

„líc, he . . . líbíš se mi. Jsi dnes, jako by té narejsoval. . .
."

„Aby ti jazyk zdevnl, ty nestydatý moihubo. Podívejte se,

kde jste která dobrá duše, on si mne chce ješt dobírati!" rozepejila

U \ polena. ..Povídám, kdes tak dlouho byl?"

../a službou, v Podhoí; odvádl jsem psaní. Nalili mi tam, co

bych nepil, když dají."

..Ty bys mi dopad, abych se dala od tebe šiditi. Poj do svtnice.

Lidé tu chodí, dláš mi hanbu hanboucí."

„Nevídáno, že jsem trochu opilovan. Dali mi, co bych nepil..."

.Místo odpovdi chopila Apolena muže rukou svou, mokrou ješt
od prádla. Pišvejc sebou škubl, jako by smrt na nj sáhla, a jako beránek

dal se do svtnice odvésti.

„Kdes tak dlouho byl?" zahromovala Apolena znova.

..Za službou u Podhorského milostpána . . ."

., Kde máš od cesty?"

...lednu prázdnou, druhou vysypanou. Na mou duši, ani krejcaru

j^eni od nebo nevidl."

...\ tím mn cbceš zalepit oi, ty opelichaný nedopito? Jako bych

ho neznala, že u žida všecko prokvasí, a já abych doma shánla na

brambory! Dal jsi si zas /. ruky do hlavy, vi? K tomu jsi jako ušitý."
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„Nebru, stará, nebru," chlácholil ji Pišvejc hrabaje se v kapse.

Vyhrabav šastn šesták dokládal jako pna: „Tu máš. To je všecka

reraunerace, co jsem dostal."

„Tohle že je všecka renuraerace? Takový pán a dá od cesty

šesták? Plete se ti napity jazyk, vždy jsi ped chvílí ekl, žes ne-

vidl od nho ani krejcaru."

„On . .
."

„Ml a nevyralouvej se divn a jina. Kde máš ostatní peníze?

Nevíš kudy z konopí? Zelí mi dáváš a uzeninu jsi si nechal jako

vždycky. Ale nebude mi toho líto, ustrojím se a pjdu se zeptat na

Podboí a do zámku, ale pak, Pišvejci, bda, povídám ti, bda ..."
„Což ti ujelo na rozumu, Apolenko? ! Takovou ostudu, mn . . .

Na mou vrnou duši, on mi nedal ani krejcaru, a slena ze zámku,

ta vtší, Hedvika, dala mi šesták od psaní."

„Dtem svit vejce a tob peníze ! Jak mne, bože, za mou lásku

k nmu tresceš ! Já abych doma a na poli táhla jako k, abych za

ti pracovala, by vypadal k svtu trochu podobný : a on necita pije

jako duha. Ale pijde vždycky na mou: kavka, by se na snhu válela,

nezblí, a starý voják starý niema. Co si na nm popadnu?"
„Já neml nikdy žádnou faleš k tob ..."
„Ml, andlská trplivost už mne pechází," rozlítila se Pišvej-

cová a strila tak neandlsky do manžela, že vrávoraje sklesl na lavici.

„Ta mrcha kukaka!" naíkal Pišvejc.

„Co, já že jsem kukaka?" sápala se Apolena.

„Ne, ne, ty ne, ale ta kukaka, co byla dnes ráno v zahrádce.

Jak piletí do zahrady, máš jistou mrzutost v dom. Já hodil po ní

klackem, ale minul jsem ji tak na pl lokte."

„A já vezmu klacek na tebe a neminu t ani na palec, to ti dám
písemn."

„Pro boha t prosím, Apoleno, neubližuj mn, vždy vidíš, že už

jsem jako ta rosa na tráv."

„Od chlastu."

„Od zármutku, že tak na mne nevaíš. Pamatuj, holka, na kašnu

v Praze na Koském trhu, když jsme se tam ped dvacíti lety pod
lampou scházívali."

„Ty na to pamatuješ, když zabrousíš k židovi."

„Tenkrát se nám láskou hory doly zelenaly ..."
„Pemíláš staré otruby, ale mn se nevymkneš, to ti povídám

já, ty lote, šibalem podšitý."

„Tohle mi neíkej, ženo. lovk je od pána boha kehká nádoba,

rád si nkdy pihnu, ale co je do svta, když nkdy se našinec neopije?

Proto ti hlava s krku nespadne. V mn, radji bych šupal hlínu,

než abysi mne tak nekesansky brala na zub."

„A kdyby t všichni erní vzali!"

„Však ty spustíš píšaly, až mne na ramenech ponesou ke mši."

„To by bylo, na modlení dám, že budu míti od tebe svatý pokoj."

V tom zaklepáno siln na okno, v nmž objevila se hlava dveky
ze zámku.

„Je už Pišvejc doma?" tázala se hlasit.
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„Doma," odpovídala Apolena; „ped chvilkou pišel."

„Má pijíti rovnou nohou k slen Hedvice. eká na na

schodech."

„Hned tam bude, hned," prohodila Apolena, a když poslice odešla,

osupila se na muže

:

„Vidíš, ty otrapo, jak jsi propil pam. Kde máš vyízení

z Podboí?"
„Makni do kapsy, že nic nemám."
„A co tedy vzkázal po tob?"
„Pokej, já se rozpomenu. Už tornám. Nejdíve ekl „nic" a pak

„dobe" a pak mi nedal ani ádky. Bylo to u kapliky. Já myslel, že

asi pt šesták padne, a ono nic."

„Takhle na zámek nemžeš, vzali by na t hl a zasloužil bys

porci lískové masti na ten híšný hbet. Musím sama za tebe. Vidíš,

kam bys beze mne došel. Já abych se pro tebe ustarala. Co snad

neklemžíš?"

„Berou mne dímoty."

„Pánbh ra mn híchy odpustit! Já abych si nohy ubhala za

nj, a on klímá na lavici. Pišvejci, budešli spáti, až se vrátím, pak
uvidíš, za je toho loket. Klacek z plotu na tebe vytrhnu."

Apolena odešla. Pišvejc se protáhl a zívl. Klacek se mu chvíli

kmital ped oima, ale vždy temnji a temnji, až mu oi zapadly

a s nimi i klacek.

Na štstí Pišvejcovo se Apolena ze zámku tak brzy nevrátila.

U sleny Hedviky se dlouho nepozdržela. Omluvivši muže, že pro

pilnou práci sám pijíti nemže, vyídila, co od nho slyšela, a nepi-
dala proti svému zvyku nic ze svého. Slena ji pozorn vyslechla a

dodala: „Psaní tedy Pišvejc nepinesl?"

„Nepinesl ani písmenky, milostsleno."

Slena ji propustila.

Když Apolena odcházela, zavolala ji paní Lípová a dala jí nco
na práci. Chtj nechtj musila uposlechnouti a ped veerem nedostala

se už ze zámku.

Hedvika odešla nahoru do svého pokoje, kde Krescinka pi okn
njaké prádlo vyšívala.

„Jak to dopadlo?" otazovala se zvdav Hedviky.

„Dost prosaicky," odpovídala tato. „Tišvejc nedostal žádného

odpisu. Když Ledvina svj dopis peetl, ekl prý „dobe", a když

se posel ptal po odpovdi, kterou by mn vyíditi ml, prohodil prý

„nic." Mén ovšem nemohl íci."

„A více také nemohl," dodala Krescinka. „Co do mne, myslela

bych, že ta krátká dv slovíka jsou dstojnou kritikou toho, co jsi

mu uinila, a vidím v nich více smyslu nežli v archu popsaného papíru."

ik on mne oželí, hlava mu proto s krku nespadne."

„Myslím, že by tebe doktor Samec snadnji oželel. Ledvina je

zkušený muž, uinná rozvaha. Dala bych krk za to, že t vášniv miluje

a že jej tvá urážka do té duše bolí a že v nm podryje všecku víru

v poctivost lidskou. Takový lovk se ovšem neukvapí, a kdy by i strop

nad ním praskal. Proto neml na tvj dopis jiné odpovdi nežli
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„dobe," ovšem že ped poslem. Co se ale v nm dlo, když byl

o samot, o tom historie mlí. Že t spravedliv odsoudil, to je jistjší

nad samu smrt. Mluv si co mluv, jednalas bezcitn, nespravedliv

proti nmu."
„Nemohla jsem jinak initi."

„Dávej si jednání svému sebe kloudnjší barviku, ohavnou

skvrnu nezabarvíš. Kdybych jen byla vdla, co máš za lubem, než Pišveje

odešel ! Na mou duši, ped tvýma oima byla bych to osudné psaní

roztrhala."

„Bží o mne a ne o tebe. Což tob na tom sejde!"

„Co není pravdivo a poctivo, mže mne dopáliti! Což myslíš,

Hedviko, že mu nco zavsíš svým nastrojeným zjevením noním?
Myslíš, že Ledvina nepronikne lživou nástrahu tvou?"

„A pronikne nebo nepronikne. Mé zjevení není pouhou lží,

je v nm také kus pravdy."

„To si mluv povreným babám, mn oi nezamydlíš
;
jsem ženská

jako ty a dobe vím, kolik rafika u tebe ukazuje. Pro jsi mu spra-

vedliv nenapsala: mám starší lásku, doktora Samce, on nyní o mne
stojí a uritji se ke mn vyjádil. On mladší, hezí nežli vy ; on

bude advokátem a nadlá si více penz, než vy kdy mžete míti ; on

žije v mst, vy o samot na vsi; u nho budu moci vznešenjší paní

dlati nežli u vás na Podhoí ; u nho oekávají mne mnivé spole-

leenské zábavy, u vás jen hloupá láska vaše a hloupý život rodinný.

Tak jsi mla, dve, psáti, to by byla pravdivá pohnutka a té by on

také dobe porozuml."

„Kdy bych tak byla psala, byla bych venkovská husika. A si

mužští pletou námi rozumy."

„Venkovská husika! Lépe jí býti nežli mstskou pávicí, jež si

nevidí na nohy."

„Ty se dopaluješ!"

„Nedopaluji; jsem již dopálena."

„Víme, pro. Doktor Samec vrtá ti na mysli a proto lámeš kopí

svého vtipu pro Ledvinu a lámeš je o mne. Svítá mi. Vloni, ten den

po bouce, tuším, co zaala má známost s Ledvinou ..."
„Téhož práv dne."

„Vida, ani den ti nevypadl z pamti. Tenkrát jsi sama od sebe

udlala si hloupou nadji na doktora Samce. Pokud vím, já ji nikterak

v tob neprobudila. A nyní, když od tch dob žádný ženich se o t
nehlásil, a já nad to od Ledviny k Samcovi se vracím, bére t dopal

ze žárlivosti, a potíš se, abys mne k Ledvinoví pichytila a od Samce,

který ti tolik v mysli leží, oddálila. Nemysli si, že mám mlhu na oích."

„Pro mne, budiž tomu tak, jak pravíš, Hedviko. Má nadje na

doktora Samce je hloupá. A jak by nebyla, vždy neopírá se o žádné

pedbžné, skutené události, jako na píklad tvj chytrý pomr k Led-

vinoví. Vidla jsem ho jen jednou u vás, kam to staí? Pravda také,

že se ženichové po mn nefantí jako po tob; nebo to víš, malá krása

je slabý magnet pro mužské. Nuže dejme tomu, že uhodila jsi pi mn
na pravdu, že prohledáš byste popud, z kterého t odvracuji od Samce

:

z toho všeho pece ješt jde, že jednám stokrát šlechetnji a poctivji
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nežli ty, jež utíkáš se ke lžím a zejmou kivdu pášeš na Ledvinoví.

Nedopouštj pán bh, aby se ti nahodil njaký druhý, lepší Samec ! O,
že bysi znova prvního Samce prodala za njakou novou baladu

o novém noním zjevení?"

„Ty máš ostrý jazyk, Krescinko."

„Nic tupjší, nežli ty, Hedviko."
„Samec bude mužem mým."
„Který? První, druhý nebo tetí?"

„Tys pichlavá jako trnka."

„A pece nepíchám tak do krve, jako tys pichla Ledvinu."

„Hašteíme se nazbyt."

„Není to vinou mou."

„Odpus, bylali jsem ponkud drsná k tob, Krescinko. Bh ví,

že si dnes dobe nevidím na jazyk a že mi jde hlava kolem samými
starostmi. Nenadálá jsem se, že mé psaní k .Ledvinoví mn zpsobí
tolik traplivého nepokoje. V nebo nev, nevím dnes co vzíti do

rukou a všecko myšlení mé jako by je vítr rozraetával. Mla jsem t
vždycky za nejlepší pítelkyni a mám t posud za ni : nemyslíš snad,

že by Ledvina si sáhl na život?"

Krescinka pokrila rameny.

„Rozumný skutek by to nebyl," odpovídala chvilku se rozmy-

slivši; „neb jednání tvé za nj nestojí. Povídám ti to bez obalu, jako

pítelkyn, jež ti dobe myslí. Ostatkem všecka odpovdnost z toho,

co se stane, padá na tvé svdomí."
Hedvika ani nehlesnula na to. Postavivši se k druhému oknu

zahledla se na chvíli do sluneného nebe. Krescinka ji nevytrhovala

ze zadumání.

„Mám k tob snažnou prosbu, Krescinko," pokraovala nesmlým
hlasem Hedvika, „a doufám na jisto, že již z pátelství mne neoslyšíš."

„Povz ji."

„Co se dnes mezi mnou a Ledvinou pihodilo, neví mimo mne
a tebe ani živá duše. Na dlouho však nemže to býti tajemstvím ; aspo
v rodin naší. "Vyjde to tak nebo tak na jevo a moudeji bude, povímeli

my to samy, než kdyby odjinud se povst o tom do Polomi dostala."

„Postarej se o to. Já nemám ani za mák chuti, spáliti si pi
tom prsty."

„A pece bysi mn mohla prokázati službu, za kterou bych ti

byla do smrti vdná. Matku svoji a tvoji vezmu si již ráda na starost.

Katce své všecko ádn v dopisu vyložím a odvodním, a jsem jista,

že teba se njaký as na mne hnvala, pece se dokonale smíí
s novým obratem vci, jenž ve skutenosti nebude pro ni tak pe-
kvapným, jak se ti teba zdá. He bude asi s babikou, jež písnji
mne bude souditi."

„A tuším i spravcdlivji."

Hedviku pistoupila rychle ke Krescince a vzavši ji za ruku

upjala k ní zraky, prosbou rozvelenó.
(Pokraováni.;
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:

pekladech v novoceské literatue.

Píše

Primus Sobotka.

I. Od Jungraanna až do r. 1850.

Nezídka slýcháme stesk i výitku, že prý u nás píliš mnoho
literární innosti se vnuje pekladm na újmu slovesnosti pvodní;

mnoholi v tom pravdy, vysvitne pochvíli z tohoto lánku, v nmž ho-

dláme podati struný pehled toho, co z cizích literatur v novjší dob
bylo pevedeno do eštiny. Pi tom však pipomínáme hned naped,

že o pekladech takových spis, které vší ceny postrádajíce náležejí

mezi literární škvár, vbec ani zmiovati se nechceme: jeli zajisté

originál zunou, peklad i sebe lepší zstane plevou. \; šak i mén
dležité peklady hodláme pominouti mlením, nechtjíce se zbyten
šíiti a zdržovati u vcí nepatrných.

O dležitosti a poteb pekladv neteba široce vykládati. Jimi

nové idey vnášejí a štpují se v národ, jimi udržuje se duševní spojení

s ostatním vzdlaným svtem a klestí se dráha pokroku i všeobecné

osvt, jimi obohacuje a vzdlává se i jazyk domácí, jelikož se do

nho uvádjí- nové pojmy, nové obraty i obrazy. Nekaždý národ všecko

mže: jeden vyniká v tom, jiný v jiném oboru lidského vdní, a všickni

dohromady pispívají, každý hivnou svou, k souhrnu svtové kultury.

Nechcemeli my pokulhávati za jinými národy, kteí v šastnjších žijíce

pomrech mají hojnjší literaturu pvodní, musíme o to dbáti, abychom
nejvýtenjší jich díla mli aspo v dobrých pekladech. Bez peklad
neobejdou se ani velcí národové, nekuli národové malí, kteí jako my
v mnohém ohledu závisí na svých sousedech.

To uznávaje patriarcha novoceské literatury, Jos. Jungmann,
sám jal se pekládati z jazykv anglického, francouzského i nmeckého
plody básnické i prosaické, aby zúrodnil a osvžil spustlý úhor písem-

nictví eského. Razili i zde Jungmann novou dráhu, po které za ním

se ubírala celá ada uv a stoupencv. Prvním jeho pekladem jest,

tuším, z r. 1797 romance Poustevník, vyatá z Goldsmithova románu
Vicar of Wakefíeld, jejíž jalové rýmy projevují sice práci zaáte-
nickou, avšak volba vhodných výrazv i vrnost pekladu prozrazují už

mistra ve svém umní, jakým Jungmann pozdji hojnou mrou býti se

osvdil. Patrný pokrok pozorujeme pak v jeho pekladu Burgerovy Le-

nory z r. 1806, kdež se potkáváme s rýmy zvunjšími, plnjšími:

Co pry je, matko, to je tam,
co pry je, po tom veta

!

jen smrt je zisk mj, svt je klam —
kéž neznala jsem svta!
Ha! zmiz ty tlo v hrob a prach,

a kiyj t hrza, noc a strach!
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Roku 1805 peložil Jungmann Atalu Chateaubriandovu prosou

a 1811 Miltonv Ztracený ráj. Ob tyto práce, a rzného druhu,

jasné vydávají svdectví, že. Jungmann vládl jazykem mateským jako

žádný z jeho vrstevníkv; a skoro bych tvrdil, že podnes by sotva

kdo dovedl lépe peložiti Schillerovu Píse o zvonu (1823) a Ru-
kaviku (1814), nebo Gótheova Carodjnického uedlníka (1820) nežli

on; ba jeho peklad rozkošné Gotheovy idyly Herman a Dorota jest

ješt dnes vzorem . skládání metrického*). Z ostatních jeho pekladv
básnických sluší zmíniti se o tklivé Elegii na hrobkách veských dle

Graye (1807), Popeov satirické Lazebnici (1808), list Eloisy Abe-
lardovi (1807) a Mesiáši (1814), a Poslání Karamzina (1820),

krom nkterých drobnjších (z Horatia a j.) ; z prosaických pak vy-

nikají zvlášt ti dialogy z Lukiána Samosatenského.

Nejschopnjším po Jungmannovi pekladatelem byl Fr. L. Cela-

kovský, který však krom drobných básní hlavn z ruštiny, polštiny

a litevštiny (Litevské národní písn 1827) pekládal toliko prosou.

Z básnických jeho pekladv stavíme na první místo Martialovy Epi-
grammy, v nichž trefný výraz podán veršem plynným a uhlazeným;

z prosaických pak náleží pednost pekladu knh sv. Augustina O mst
božím (1829—33), kterýž jest pravým vzorem ozdobné prosy eské.
Ostatní jeho peklady prosaické jsou: z Herdera Listové dávnovkosti

(1823), z Gothe jednoaktové kratiké drama Márinka (1827: „die

Geschwister") a z Waltera Scotta Panna jezemí (1828). Poslední

tento peklad není vlastn pouhou prosou, nýbrž jakousi sloueninou

ei vázané s nevázanou, nebo nkteré písn a kratší zpvy peloženy
jsou veršem, nehrabe povedeným, ímž sob elakovský sice práci

usnadnil, ale povinnostem pekladatelským naprosto nedostál. Dosti

obratn poínal sob vrstevník elakovského K. Š. Macháek, jenž

mimo mnohé texty operní peložil plynn Gothcovu Jfigenii v Taurii

(1822), kterýžto peklad prý sám Gothe pochválil, Horatiovo pojednání

De arte poetka (1827) a Schillerovu Pannu Orlcanskou (1837).

Tebdáž pokusiv se také Jan Purkyn o pekládání dl básnických vydal

ukázky z Tassova Osvobozeného Jerusalema v asopise es. musea
(1829 a 1834) a o nco pozdji Schillerovy Básn lyrické (1841),

jež pekvapují plnými, zvunými rýmy, s jakými v oné dob poídku se

potkáváme. Výbor Básní ze Schillera vydal Vnc. AI. Svoboda (1847).

Nemalou zásluhu o rozšiování dobrých peklad beletristických

v dob, o které pravé mluvíme, získal sob J. Malý, jav se vydávati

Bibliothéku zábavného tení, která pinesla nkolik výtených plodv
cizojazyných ve zdailých pekladech, na p. Chateaubriandova Poéled-

ního Abenceraga pel. Ilansgirg (1837), Alex. Manzoniho Žasnou-

*) Klademe nkolik verš na ukázku:

.... V nedli kdysi, ješt chlapec, jsem,
zdáti netrplivý, oekával chtiv koáru,
lenž nás ml pod lípami tam ke studánce dovézti.

Dlouho nejel; já erstv bhal sem a tam co lasika
pes schody zhru dolu, ke dvejn a hned zase k oknu.

Já se ceW tepetal, ruce mi tmly, j;i stoly drápal,

já i dupal nohama, k hotovému i plái nabíral.

20
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hence pel. Prok. Ondrák (1842— 4), Irvingovu Alhambru pel. J.

Malý, a mn. j. — O sob pak vyšly od Jos. Bachory peklady z Bul-

gariná Ivan Vyžihin (1842) a z Lazenikova Ledový dm (1846),

od Prok. Ondráka z Bernard, de St. Pierre Pavel a Virginie (1836),

od Vác. Filípka Goldsmithv Kazatel Wakeficldský (nejspíše z nm.),
Mor. Fialky peklady z Dickensa: Oliver Twist (1843), Štdrý veer
(1846) a Zvony (1847) — konen Gogolovy nkteré zábavné spisy,

zejména: Povst o tom, kterak se rozhnvali pan Matj s panem
Matoušem od K. Havlíka, Plást od téhož, Podobizna, Nvský pro-

spekt a Kyjevští školáci od K. Stefana a Taras Bulba (1846, poprvé

v „Kvtecb" 1839) od K. Zapa.
Skoro zárove s „Bibliothékou zábavného tení" vycházela

Bibliotéka klasikv, jejímž 1. íslem byla Vlkova Iliada (1842):
P. J. Vlek (též Vlkovský) peloživ už díve Hesiodovy Nauky do-

mácí (1835), Tbeofrastovy Povahopisy (1838) a zvlášt pkn Eber-
bardovu idylku Ranika s kuátky, zbudil svým talentem veliké na-

dje, že se stane výborným tlumoníkem arcimistra Homera, na jebož

peložení posud marn, a toužebn, ekáno. Ale prese všecku obrat-

nost a znalost jazyka nepovedlo se Vlkovi dílo cele: klopýtnul pes
tu pekážku, pes kterou i jiní ped ním i po nm klopýtali, totiž

pes ta rozmanitá, mnohotvárná, ohebná a význaná epitheta, jimiž se

Iliada jenjen hemží, a jež do cizích jazykv pevádti jest vc nad
míru nesnadná. Mimo to znesváil Vlek peklad svj zbytenými, na
mnoze nemístnými archaismy. Nicmén záslužná byla jeho práce už

tím, že vyplnila citelnou mezeru v literatue, a že bychom bez Vlka
nejspíše až po tu chvíli byli marn ekali na peklad Iliady, jako jsme
ekali až do nedávná na metrický peklad Odysseje. V téže „Bibl.

klass." vyskytl se druhý tlumoník Homera, Ant. Liška, peloživ
Odysseu (1844); avšak jeho peklad, by i byl prost jiných vad, už

proto nedostauje, že uinn jest prosou. K tmto dvma dlným vzd-
lavatelm literatury staroklasické pidružil se záhy tetí pracovník,

který brzo dospl znamenité obratnosti ve skládání metrickém: Karel

Vinaický. Peloživ už r. 1828 Virgiliovy Eklqgy, pak r. 1836 spisy

znamenitého humanisty eského, pana Bohuslava Hasišteinskébo z Lob-
kovic, a r. 1840 Pyrkerovy Perly posvátné (z nm.), pokusil se také

o Homera, ale pestal na pouhých ukázkách (v Musejníku 1843 Iliady

1. zpv veršem, Odyssey 1. zpv prosou); za to však tím horlivji po-

kraoval u pekládání z latiny, zejména z Virgilia (jehož úplný peklad
veškerých spis básnických vydal r. 1851) a z Horatia (nkteré ódy
v Mus. 1831 a 1853). O. tom jde jeden hlas, že peklady Vinaickébo
vynikají pirozenou lehkostí a uhlazenou formou; však docela bez-

úhonnými, zvlášt co do prosodie, nikoliv nejsou, a zejména Acneida
potebovala by ješt ostrého pilníku.

Pilným pekladatelem z literatur moderních byl také Fr. Bouchá,
který už tehdáž pevedl Thomsonovy Poasy (1842) z angliiny a brzo

potom se pustil do Shakespeara.
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II. Od roku 1850 až do naší doby.

Vykládati píiny, z kterých iníme tuto pestávku, nenáleží sem,

než do všeobecné historie literatury eské. Zde pipomínáme pouze

tolik, že asi od roku 1850 následkem pedcházejícího na západ hnutí

revoluního, kteréž i u nás zpsobilo ruch jindy nevídaný a netušený,

nastal i v naší vlasti znaný obrat v smýšlení a cítní, který se poal
jeviti také v literatue. Dbala toho sice písná censura, aby tím kvasem,

kterým kyply a vely mysli národv rakouských a germánských, ne-

byla nakažena pda naše domácí a panenská naše literatura aby ne-

vzala porušení. Ale nic naplat. Národ z dlouhého úmorného spánku

procitlý i spíše náhle vyburcovaný, mnul si z poátku oi v udivení;

ale jakmile se vzpamatoval a svého bídného stavu stal se vdomým,
zaal se shánti po prostedcích, kterými by dohonil, eho posud bez-

dky byl zanedbával.

Nastalá potom reakce zarazila sice opt na njaký ješt as pi-

rozený postup a vývoj tchto za osvtou a volností se nesoucích tužeb

a snah; ale když najednou zavanul vítr s polí Solferinských, pocítila

srdce vlastencv, že „diffugere nives, redeunt jam gramina campis,"

a vyhladovlý národ ohlížel se po záživné a vydatné strav duševní.

Tehdy (po roce 18G0) osvžila se znova naše literatura, nejen pvodní
ale i pekladatelská.

V nejnovjší konen dob pibylo nám tolik zdailých pekladv,
že smle jimi se mžeme pochlubiti, a soudíce podle svžích a zdatných

sil, které roli zaboilou jaly se vzdlávati, smíme s oprávnnou zajisté

nadjí pohlížeti do budoucnosti, od níž oekáváme, že vyplní mezery,

na které jsme posud s bolestí pohlíželi.

Pro snadnjší pehled promluvíme po ad o pekladech prosáických
pak o dramatických a konen o pekladech v ei vázané.

Z prosaiekých probereme nejdíve spisy zábavné, romány. Mámeli
o nich hned naped pronésti úsudek povšechirý, musíme se piznati bez

obalu, že znan pokulháváme za jinými národy; peloženo sice n-
kolik dobrých, ba klasických román, zejména z polštiny a franiny,

ale mnohem více, literárních plev. které nám nikoliv nejsou ke cti,

nýbrž ke škod a pro ostudu. Jsout jisté nakladatelské lirmy u nás,

které jaktživy nevydaly poádného spisu eského, než toliko samý
šmejd, zvlášt pak peklady obskurních románíív sensaních, lákajících

kiklavými tituly nezkušené obecenstvo, které svedeno jsouc láci a dryá-
nickým vychvalováním a nad to malovaných prémií slibováním samochtíc
otravuje svj zdravý smysl a svoji krasochui Takovéto jedovaté plody

nmecké spekulace*) psobí práv tak zhoubné na ducha, jako koalka
na télo: kdo jich jedenkráte okusil, jest nenapravitelný. Kéž naše

obecenstvo uposlechne hlasu výstražného!

Než obrame se k úvahám potšitelnjším. Už ve smutných jinak

letech padesátých bylo dobrým znamením, že nkteí pekladatelé ob-

*) Aspo vtšinou .jsou to firmy nmecké, jako Steinhauser a Bensinger
v Praze, BuscnaJc a Irgang \ Brn.

2o<
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rátili svj zetel ke bratrským národm polskému a ruskému a jali se

vzdlávati jich dobré romány na jazyk eský. V tom ohledu zvláštní

zmínky zasluhují Fr. Ladislav Vorlíek a Fr. Pravoslav Volák co

pilní pekladatelé z polštiny a o nco pozdji Eman. Vávra jako pe-
kladatel z ruštiny. R. 1861 zaal podnikavý knhkupec Ig. L. Kober

vydávati redakcí Hálkovou Slovanské besedy, jichž úelem bylo napo-

máhati k vzájemnosti slovanské, „ku vzájemnému se poznání a ocenní,

ku vzájemné vážnosti a lásce;" pinesly nkolik dobrých pekladv
z ruštiny a polštiny, ale zdá se, že Kober s podnikem tím špatn po-

chodil, sice by byl, jaká byla jeho podnikavost, nepestal pouze na

tech ronících.

S mnohoslibným až píliš programem vystoupila r. 1870 Biblio-

héka klasických spisv cizojazyných v zdailých eských pekladech
(jak znl pvodn), která hodlala pinésti nejvýtenjší spisy nejlepších

spisovatel všech národv evropských; program to velkolepý, jehož

splnní však zstalo jen na papíe. Netrvalo dlouho a program roz-

šíen tím, že pijaty do nho i pvodní romány. Výsledek byl ten, že

vydávány peklady ím dále tím nepatrnjší, a pvodní romány byly

posud jenom dva, Pflegrova „Paní fabrikantová" a Heroldova „ertova

krma" ! Doufejme, že se to napraví.

Nkteré peložené romány vyšly též v Matici lidu a v Libuši.

S politováním musíme tu konstatovati, že se nám posud nedo-

stává podniku, který by vydával peklady nejlepších román systema-

ticky ; a tím to jest, že posud pohešujeme mnohých román svtozná-

mých, jako jsou ku p. Scottovy, Bulwerovy, Thackerayovy (od toho

nemáme ani jediného pekladu!), ba ani nkterých nmeckých, které

by toho opravdu zasluhovaly (ku p. Spielhagen), posud nemáme, a-
koliv se z nminy až píliš mnoho pekládá.

Obrátíce se k podrobnému vyjmenování románv, jež z jednotli-

vých jazykv peloženy, pestaneme pouze na zjevech dležitjších.

Z polštiny peloženy romány Korzenioivskho : Tadeáš Beze-

jmenný, Spekidant (pel. Volák), Dcera vitelova a nkteré novely

(pel. Vorlíek v „SI. bes."), Jos. Ig. Kraszewského Svt a básník

(Volák), Kordecký, ábel (Vorlíek v „SI. bes."), Muž z lidu

(Špahel), Na východ (Hansgirg v „Bib. kl. sp. ciz.") a tuším Po-
licejní špehoun, jejž vydal pod pseudonymem B. Boleslawity ; Mich.

Czajkoivského Kirdžali (Volák), Švédové v Polšt (Vorlíek v „SI.

bes."), Vernyhora (Koínek), Jind. Bzewuského Listopad a Samuel
Zborovský (Vorlíek), Dobrzaúského ada povídek Doma i za moem
(A. Štrauch), Mich. Grahowského Koliština i stepi (Zap) a j.

Z ruských pekladv stjtež zde následující: Bulgarina Mazepa
(Volák), Gogolovy Mrtvé duše, Gonarova Oblomov (obé pel. Em.
Vávra v „SI. bes.") a Stará historie (od J. P. 1872 v Plzni), Puškina

Kapitánova dcera, Zagoskina Jií Miloslavský a Sollohubv Ta-

rantas (pel. Kr. Stefan), Aksakova Rodinná kronika (od J. SI.

Tomíka), J. Pogorilského Dívka klášterní, Krestovského Petro-

hradské peleše, Turgenva novely (pel. Em. Vávra), Otcové a dti
(Fr. Mach v Svtozoru 1869), Dým (tamže 1870), Lovcovy zápisky
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(týž 1874), a Stepný hrál Lear (Fr. V. íha v „Bibl. kl. sp. ciz."

1873) a Laženikova Ledový dm (Bohuslava Záleská tamže).

Snad nejhojnjších pekladv dostalo se nám z franiny. L.

Rittersberk postami se o to, abychom poznali frivolní romány Kochovy,

jako jsou: Dobrák, Trojlístek paížských studentv & Voják a knžna.
Také napínavé sic, ale velmi jalové plody A. Dumasa staršího : Ti
musketýi, Hrab Monte Christo (H. V.), Salamandr (Gust. Herr-

mann) a Paížští Mohykáni, i Sueovy nkteré romány petlumoeny
záhy našemu obecenstvu, u nhož však minuly se s úinkem, kterého

byly dosáhly ve Francii
; jsou to : Dti lásky, Prorokování osudu,

Tajnosti paížské a Vcný žid, o jichž cen svdí výmluvn už ta

okolnost, že pekladatelé neuznali ani za dobré, položiti pod n svoje

jméno. Mnohem zdravjší ovšem stravou byly Le Sageovy romány G-il

Blas de Santillana (J. K. Zbraslavský) a Kulhavý ábel (Hansgirg

v „Bibl. kl. sp. ciz."), Prospera Merimée Colomba (Kazimír Ždárský

tamže), Alfreda de Bréhal Píbhy zamilovaných (Zungel tamže),

Lamartineova Graziella (Brdlíková t.), Oktáva Feuilleta Novovký
rozervanec (Hansgirg t.), Alberta Sorela Doktor Chebský (Hedvika
Hcllichova t.) ; ale pravé pochoutky dostalo se nám teprve petlumo-
ením nejznamenitjších plodv prvního moderního romantika, geniál-

ního Viktora Huga, z nhož záhy peloženy: Bídníci (1864), Chrám
matky boží v Paíži (obé od Vine. Vávry), Muž, který se smje
(1868 od R. Nápravníka co píloha k Nár. Listm), Námoní dlníci
(od téhož) a Devadesát ti (od K. Chudoby). Jim staví se dstojn
po bok romány nejvtší spisovatelky francouzské George Sandovc, ze-

jména: Konsuclo a Hrabnka z Budolstadtu (pel. Sofie Podlipská),

Nalezenec a Pasaka Epnellská (pel. Hedvika Hellichova v „Bibl.

kl. sp. ciz.") Markyz ViUemer (Boh. Záleská tamže). Sluší též zmí-

niti se o románech Voltairových, jež pekládá Krej (v Rakovníku),

o Laboulayov satirickém Princi Pudlíku (R. Nápravník) a vdecko-
zábavných románech Verncových, jež v kratiké dob došly ohromného
rozšíení, a z nichž peloženy do eštiny: Cesta kolem msíce, Cesta
kolem svta za 80 dní, Pt nedl v balón (od R. Nápravníka), Dobro-
družství tí Busv a tí Anglian v jižní Africe, Zem kožešin

(vesms v „Mat. lidu"), Zimní pobyt v ledovém moi a Doktor Ox
(p. Louis Schmidt).

Z istého a bohatého zdroje romanopisectví anglického erpáno až

po^iul velmi po skrovnu. Po Fialkoví a Malém zstalo pole to ležeti

ladem, a nebylo, kdo by se ho ujal; pouze Karel Pichler peložil Smf-
for// humoristicko- satirické Gullivcrovy cesty a Bambas z G. P. R.

tfamesa Kardinál Richeíieu (zdaž z originálu?). Teprve v dob nej-

novjší vyšlo v „Bibl.- klas. sp. ciz." nkolik románv anglických, ze-

jmena: / v Tom J el. Pr. Sobotka), Waltera Scotta

Wavci /' (pel. Paulína Králova) a Jamesovi Urozeni lupii (od J.

v. BouSky); o sob vydal .1. V. Bládek Bret Harteovy originelni

Kalifornské povídky (1874). Patrno, že Dám tu ješt mnoho jest do-

hánti. Sensani romány si. Braádonové a W. CóUinsovy nezaslnhují

povšimnutí.

Povrchníma pozorovateli bylo by b podivením, že tak málo do-
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brých románv nmeckých peloženo do eštiny. Ale kdo nahlédne

hloube do vci, najde snadno toho píinu. Dobré romány jsou pro

lepší, vzdlanjší obecenstvo, a to u nás nepotebuje pekladu, pete
si jo radji v originále. Za to tím více máme špatných peklad
špatných originálv, jež jsou vesms ureny pro tenástvo chatrnjšího

vzdlání, a pekladatelé považují práci svou za pouhé výdlkáství. Jako

jsme svrchu stýskali sob na nkteré nakladatelské firmy, tak bychom

mohli pojmenovati i nkteré firmy pekladatelské, kterým nejde o dobrou

vc, ale o dobrý výdlek; jim jest pekládání emeslem, ba spíše ná-

dennictvím, a ne neprávem dáno jim píjmí „literárních nádenníkv."

Jak praveno : dobré peklady z nminy možná spoítati na pr-

stech. Pední místo zaujímají vlastenecké romány Karla Herloše, mezi

nimiž zvlášt Poslední Táborita, Uhry od r. 1444 - 60 a Husité ili

Cechy od r. 1414—1424 došly na venkov znaného rozšíení a ne-

málo pispívaly k povzbuzení a utužení ducha vlasteneckého. I ostatní

jeho spisy, jichž neteba tuto vyítati, došly u obecenstva veliké obliby.

Uvedemeli ješt Meisznerovy romány ernožlutí, Ke cti a sláv boží

a íma splozenci, pak Gotheova Werthera (pel. K Adámek jako

pílohu k „Ol. Hvzd" 1863) a Fr. Hoffmanna a Krištofa Schmieda

povídky pro mládež (pel. Vlasák, Peírka aj.), jsme s nmeckou bele-

tristikou hotovi. O fabriních pracech Muhlbachové a p. ovšem nemluvíme.

Peklady románv z ostatních jazykv snadno odbudeme sumárn.

Ze srbštiny peložil Kr. Stefan Atanackoviovy Dv modly (v „Slov.

bes."), ze špan. peložen aspo nejznamenitjší satirický román Cer-

vantesv Don Quijote (od Pichla a Stefana), z macT. od Jókaie Zlatý

muž a Komedianti života (Fr. Brábek), ze švéd. Bjórnsonovy Selské

povídky, romány Schwartzové, Flygarc-Carlénov a Bremerové (v „Li-

buši"), z dán. Andersenv Improvisátor (pel. J. B. Miiller) a Po-

hádky, povídky a báchorky (pel. Peška a J. M. Boleslavský), z ital.

Garibaldiho Mnich na trnu (pel. Moser).

Konen sluší pipomenouti, že mnoho dobrých pekladv roz-

troušeno jednak po cuillctonech novin politických (zvlášt nkdejších

„Pražských novin", pak „Národu", „Pokroku" a „Posla z Prahy"),

jednak po asopisech bclletristických (ku p. v Mikovcov „Lumíru"

a j.), kdež bývají pro pozdjší tenástvo tém naprosto ztraceny, po-

nvadž starých roníkuv nesnadno bývá se dopíditi, a zvláštní otisky

málo kdy bývají vydány. —
Prosy póuné a vdecké jest u nás píliš málo peloženo. Pro V

O tom bylo by psáti dlouhé jeremiády, které by pece nic neprosply
a zstaly hlasem volajícího na poušti. Ne že by nebylo schopných

pekladatelv, tch máme nyní dosti, ale peklad velikého díla vde-
ckého vyžaduje mnoho asu a píle, znaného nákladu a — nevyplácí

se. Proto bývá pedn náramn tžko nalézti pro takové dílo obtavého
nakladatele (bez obti se neobejde) a ješt tíže sehnati vlastenecké od-

bratele. Soukromník nerad vydává mnoho penz za knihu vdeckou, a

bibliothéky (zvlášt stedních škol, jakých máme dosti) a spolkové te-
náští o ni dostaten nedbají, mnohé by ji dostaly nejradji zdarma.

Což zbývá tedy našinci, který by pece rád ítal vdecké spisy

cizojazyné? Aby je etl v originále. A nerozumíli mu V Aby si za-
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opatil peklad nmecký ! Jsem o tom pesvden, že tisícové echv
seznámili se s Darwinem, Bucklem, Lyellem, Taylorem a j. pomocí
pekladv nmeckých. Doufali jsme, že se to napraví a k lepšímu

obrátí, až budeme míti eské školy — nadje ta se posud nesplnila.

Trpká to výitka, kterou nám s úšklebkem inívají Nmci, že jsme

jich vdou odkojeni a vychováni, ale pravdivá aspo potud, jelikož

pemnohým echm se teprve prostednictvím jgich plody cizích náro-

dv stávají pístupnými.

Nejvíce peloženo spisv historických a to opt hlavn z franiny:

Lamartinova Historie Girondinv (pel. V. Vojáek), Mignetova Hi-
storie revoluce francouzské (p. Malý), Guizotovy Djiny vzdlanosti

v Evrop (p. Jan Palacký), Micheleta Svaté písmo lovenstva (V.

Bambas), Er. Benana Život Ježíšv, Napoleona III. Život Caesarv
(Ferd. Schulz), Voltaira Karel XII., král švédský (Kramá); Wash.
Jrvinga Život Mahomedv (Rieger), Život Kolumbv (Doucha a Malý)

a Kolumba a soudruh cesty a objevy (Malý), Tom. B. Macaidaye
Djiny anglické (Zelený v „Bibl. hist. "), Prescottovy Djiny pano-
váni Filipa II. (Tejovský tamže); Springerovy Djiny Rakouska
od míru Vid. 1809 (Malý). Habernfeldovo Vypravování o eské vojn
(Em. Tonner).

Mnohý by ani neuvil, že krom Nestorova Letopisu (od Erbena)

a Bogdanoviových Djin vlastenské války r. 1812 (v „Bibl. hist.")

nemáme ani jediného pekladu z lepších historikv jinoslovanských,

zvlášt ruských a polských, nebo Siemienského Djiny polské jsou

píliš nepatrné. Karamzina, Solovjeva, Kostomarova, Hilferdinga, Lele-

wela, Maciejowského, Szajnochu — zdaž se kdy dokáme pekladu jich

prací historických, pro veškero Slovanstvo dležitých?

Z ostatních vdeckých a pouných spisv budtež jmenovány

:

Schóúlerova Kniha pírody (p. K. Starý), Drozovo Politické hospo-

dáství (p. Rieger), Idey Napoleonské od prince Napoleona Lud-
víka Bonaparta (p. Malý), Balbinova Obrana jazyka slovanského,

zvlášt pak eského (Em. Tonner v „Mat. lidu"), Samuela Smilesa

Kflrákter (F. Mourek), J. J. Rousseaua Smlouva spoleenská (K.

Adámek), Macchiavelliho Kníže (Pacák), Taine O podstat díla um-
leckého (Tyrš), Sparksv Život Benjamina Franklina (Kaizl), Ko-
menského Didaktika (pel. Zoubek).

Na tomto míst sluší také uiniti zmínku o Bibliothéce klasikv
eckých a ímských, kterou snad konen bude splnno dávné pání,

abychom mli úplnou sbírku spisv staroklasických. V poslední dob
BÍce vydávání toto ponkud vázne, avšak doufejme, že neuvázne na-

prosto. Posud vydáno 6G sešitv, jež obsahují z prosaických : Hcro-

dotovy <lrjiný (p. Kvíala), spisy Sallustiovy (týž), ei Demosthenovy
i Kd. Novotný), Tacitovy djiny (Kott), Liviovy djiny (Pechánek),

' 'iceronovy (Tomášek), dialogy Platonovy (Desolda, Kosina, Saska),

Vlutarchovy životopisy ( Vaniek).
o pekladech dramatických mžeme promluviti strun, ale s ve-

likým uspokojením. Mámet celého Shakespeara v pekladech celkem

pkných a zdailých, máme celého Schillera, máme zvlášt hojné

peklady drama! francouzských (Mpliére, Dumas, Sardou), ruských
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(Ostrovský), polských (Fredro), raárae i Calderona ; ba mžeme se

pochlubiti též Kalidasovou SaJcuntalou (p. Vyhnis) i tragédiemi a ko-

mediemi eckými a ímskými, jako jsou Sofokleovy. Antigona, Edip
král (p. Šohaj), Elektra a ./íjas (p. Niederle), Aiscliylovy : Orcsteia,

Eumenidy a Prométheus, Aristofanovy Žáby, Rytíi a Acharnští,

Plantovi Plenníci a Terentiovi Bratí (všecky pel. Nebeský). Kdežto

pak jsme svrchu sob stýskali, že máme píliš málo pekladv, zvlášt

vdeckých, musíme zde naopak málem žalovati, že se nám podává až

píliš mnoho pekladv dramatických. Žaloba tato týe se ovšem více

našeho Pražského divadla, nežli literatury a má tedy oprávnnost

pouze asovou. Co se týe zvlášt dramat francouzských, o tch pro-

nesla „Osvta" už nkolikráte svj odvodnný úsudek, proež my
o nich právem mžeme pomleti. I to považujeme za zbytené, abychom
vyítali do podrobná všecky peklady spisv dramatických, jichž jest

veliké množství.

Picházíme k básním epickým a lyrickým. Co se týe velikých,

svtoznámých epopoeí, snáze bude vypoítati, co už máme peloženo,

nežli eho se nám posud nedostává. Nebo krom Miltonova Ztracc-

ného ráje, Tassova Osvobozeného Jerusalema (pel. Žák), Virgiliovy

Aencidy a eposv Homerovských nemáme nieho. Avšak nepovažujeme

to práv za veliké neštstí, jsouce pesvdeni, že i to, co máme,
nalézá poídku tenáv; proto také nedbáme píliš ani o „Zuivého
Orlanda" Ariostova, ani o Klopstockovu „Messiadu," ba i z Dantovy

Božské homédie spokojíme se na ten as s pouhými ukázkami, jakové

podal Fr. Doucha v Musejníku. Z indického, zejména z Mahabharaty
a Ramajany, bychom si ovšem páli míti neli všecko, aspo více po-

dobných episod, jako jest Nal a Bamajanti, kterouž peložil Sehlcicher

spolen se Šohajem (též v Musejníku), nebo jako Sund a Upasund,
Chytrý šakal a nkteré jiné ukázky, jež podal Gebauer (v „Kvtech"
1868— 9). O tom pak, eho bychom sob páli z jazykv ínského,

perského, arabského, darmo mluvit: není, kdo by z nich u nás pekládal.

Než co plátno zastavovati se nad tím, eho pohešujeme? po-

patmež radji na to, co máme. Pokud se týe jazykv nazvaných

klasickými y.ax išoyjv, jest ovšem Ilomerovská epika na prvním míst,

a tudíž nejbližší otázka, jak ta asi u nás vypadá? Nahoe pi Vlkov
pekladu lliady podotkli jsme, že bychom bez nho nejspíše až po

tu dobu byli marn ekali na peklad lliady, jako jsme až do nedávná

ekali na peklad Odysseje. Po Vlkovi skuten už mnozí se pokou-

šeli o Iliadu, ale nikdo jí nedovedl ke konci. Nejlepší nadje vzbu-

zoval Niederle, který jsa v obou jazycích, eckém i eském, neobyejn
vycvien, klasicky vzdlán a nadán myslí básnickou a k tomu maje
železnou vytrvalost a píli, byl by zajisté obohatil naši literaturu vzorným
petlumoením lliady, kdyby nám ho byla nelítostná smrt ped asem
nevyrvala. Zvláštní cestou dal se F. Šebek, který jal se pekládati

Iliadu ve slokách osmiádkových, což dlužno nazvati pokusem pochy-

beným už proto, že spsob tento vede jenom k rozvláuosti. Není
tudíž divu, že Šebek práce té nedokonil.

Záslužný a vší chvály hodný jest Mejsnarv peklad Odysseje,

kterému jest na újmu pouze tu a tam volení výrazv nehrub pkných,
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ba smšných (ku p. svinda
:
kuliferda a j.), jež v novém vydání snadno

bude nahraditi vhodnjšími a dstojnjšími. Jeho metrm jest bez-

úhonné.

O Yirgiliov Aeneid už byla e. Zde ješt dodáváme, že Sušil

peložil anthologii básní Ovidiorých, Vondráek AppuJejovu poetickou

báchorku Amor a Psyche a Truhlá Horatiovy Satiry, kterýžto

peklad zasluhuje zvláštního povšimnutí, jsa zdlán s velikou znalostí

a dovedností.

Od klasické obrame se k poesii národní. Už elakovský podal

pkný výbr z národních písní slovanských a litevských, a Hanka pe-

ložil nkteré písn srbské a polské krakováky ; avšak peklady ty jsou

už valn zastaralé a nevyhovují nynjšímu krasocitu. Není tak snadnou

vcí. jak se na první pohled zdá, peložiti národní píse do jiného

jazyka, ponvadž její pvab bývá úzce spojen jednak s melodií, jednak

se zvláštními obraty, výrazy a formami, které do druhého jazyka pe-

nésti nelze. Zejména maloruské písn do eštiny velmi nesnadno jest

pekládati, už proto, že oplývají samými slvky zdrobovacími, které

v eském peklade inívají dojem rozmazlenosti, ba titrnosti. Ruské

byliny a srbské písn epické nepsobívají ovšem takových obtíží

;

a pece ani ty nejsou posavade v dostateném potu peloženy do

eštiny. Nkteré byliny ruské peložil Gebauer (v „Kvtech" 1867—8),

jiné Fr. Vymazal (v „Slovanské poeziji"), ukrajinské dumy pekládali

Jos. Perwolf (v „Obr. živ." 1860—2), Jar. Goll a pisatel tchto ádk
(v „Kvtech" 1866), srbské zpvy epické Jos. Kolá (v Musejníku),

srbské písn ženské i lyrické Sigfr. Kapper, bulharské epické Ge-

bauer (v „Lumíru" 1863—4), junácké i milostné Josef Holeek (v „Poesii

svt."), písn lidu hercegovského týž, písn litevské pevádí Geitler.

Z ndského velikého národního eposu Kalevaly podal Nebeský v Mu-
sejníku struný výtah a nkteré ukázky. Týž obratný pekladatel vydal

sbírku písní noroeckých a spolen s ejkou sbírku š)>anlských ro-

mancí. Rud. Pokorný peložil písn Moskevských Cigánu. Sem po-

ítáme i Slovo o výprav Igorov a Zádonštinu, peložené od K. J.

Erbena,

Pistupujcme konen k poesii moderní. Trvalo dlouho, nežli

jsme se zmohli na sbírku aspo ponkud slušnou, jakou byl Pichlv
„Krasoeník" (1852—3), který vedle básní pvodních, jimiž literatura

Dáše tehdáž hrubé neoplývala, pinesl etné, celkem dobré peklady
básni cizojazyných. Ale postupem asu nemohl „Krasoeník" dostaiti

množícím se požadavkm, i dotírala vždy naléhavji poteba, vydávati

hojnji sebrané plody nejpednjších básník jinonároduích. To vedlo

zvlášt v „Umlecké besed" k pilným rozpravám, jichž ovocem pak
bylo vydávání Poesie svtové, „aby soustavn a stále, se vší pilností

;i pietou básnické písemnictví naše bylo umleckými plody literatur

cizích doplováno a rozšiováno." Poesie svtová statn pokrauje ku

pedu, jenom „soustavnosti" u ní pohešujeme.
Povšimnutí zasluhuje též Y\ mazalova Slovanská )>o<:;ij<\ výbor

to z národního a umlého básnictva slovanského v eských pe-
kladech; Bmr její jest dobrý, ale peklady jsou nestejné ceny, nkteré
i bez ceny. Posud vyšly ti svazky, obsahující poesii ruskou a polskou.
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Pro píští svazky radili bychom poadateli, aby piln dbal o peklady

zdailé, a jeho sborník bude pak obohacením eské literatury. Podob-

ných sborníkv bychom ostatn potebovali i z jiných literatur.

/bývá probrati podrobnji, co z kterého básníka moderního v po-

sledním asc u nás bylo peloženo. Rozumí se samo sebou, že se po-

zdržíme pouze u pekladv znamenitjších. Ani však o takových, jež

jsou roztroušeny po asopisech a jež nesnadno je shledávati, nem-
žeme se šíiti ; ostatn by tím lánek musil vzrsti daleko pes meze

literárnímu pehledu vykázané.

Nuž tedy co máme z polštiny? O plynných pekladech Fr. L.

elakovského, jež obsaženy jsou ve sbírce jeho spisv básnických,

a vzorných pekladech J. P. Koubka, rovnž v jeho spisech sebraných,

neteba mnohých slov. Pohleme radji hned, co peloženo z arcimistra

Mickieieicse. V. Štulc uveejnil už r. 1887 Konráda Wallenroda,

kterýžto peklad otištn beze zmny v „Slov. poeziji" a pak vypilován

v Kobrov „Xár. bibl."; vadí mu i nyní na mnohých místech to, co

až do nedávná tém všem pekladm z polštiny více mén vadilo,

totiž chybný pízvuk: jsou to eská slova s pízvukem polským. Štulc

peložil též Grašynu, Sonet}/ Krymské a balady (vše v „Nár. bibl.").

Ve „Slov. poeziji" nalézáme dosti hojný výbr básní Mickiewiczových,

ale ze všech pekladv se nám líbí pouze Lilie od Ot. Mokrého, Voj-

roda na ekání od Koubka, a nkteré ze Znlek Krymských od Jos.

Koláe. Farys byl peložen sice nkolikráte, ale nikdy zcela bezúhonn.
Avšak máme aku, že docela dstojný velikého pvce polského peklad
nám podá neocenitelná Eliška Krásnohorská, kteráž pracuje práv nyní

o Panu Tadeášovi.

Ze Slowackého krom Jar. Golla (Anhelli v „Kvtech" 1872)

pekládá Otak. Mokrý, od nhož vyšly v „Poesii svt." prozatím:

Otec morem uchvácených, Jan Blecký, Ve Svýcaích, Arab, Mnich
a Lambro. Mokrý pekládá s nadšením i láskou, šetí bedlivji pí-

zvuku eského *) a vládne dobe formou. Ant. Malczcwského Marii

peložil velmi zdaile Jan Neas (v „Slov. poeziji"), jemuž možno vy-

týkati pouze místy pochybenou caesuru ; **) ostatn jest jeho peklad
tém úchvatný. Nelze nepodati z nho ukázku

:

Trním, boly, starostmi život náš se vine;

více slz než na jev, v okrytu se inc:
a kdo smích svj hlasitý mezi náky nese,

jako blázen v blázinci — šastným jmenuje se.

Le kdy mysl zabraná ve šlechetn chtní
z rumu citu nejdražších hledá vyproštni,
bede v zrádné nadji, za každinkým krokem

*) Tytýž vyskytuje se i u nho poklesek pízvuný, na p. : „Tak jako

poutník uprosted hbitova'' (str. 96) — „pak jednou cestou poletí do
nebe" (100) — „však kdo se pomstiv Kdo v celém národ" (104) —
..skonání rže, srdce, neb lovka" (105) a j. Tu a tam polonismus:

„nápis k tení trudný", ve vln lazur tmavý"; ale není jich mnoho, a na
píšt se jich pekladatel zajisté vystelme.

**) Píklady: „Vtérci je rosou jak
| dti pískem kryli" — „a tak city,

které se
|
ve mn dlouho kryly" — „jak by trhal ze srdce

|

ji, tak ho
v nm bolí."



O pekladech v novoceské literatue. 315

v podkopané propasti nazírá svým okem —
kdy pták krmi nesoucí napíná svá kídla,

ptáníka zí, an mu již padl ve osidla —
kdy všech krutých v nejkratší sehe vidouc muce,
posléz sama odvaha k nebi spíná ruce —
z tisíce kdy erných ran srdce bolest vodí,

v nmž se háat syících hnízdo na svt rodí —
kdy zlos jako šílená sob na zábavu
nií život na sklonku, ale díve slávu;

a kdy nejen pítomnost pokryta je hanou,

jde vstíc i ta budoucnost s tváí rozháranou —
komu ? duši andlské ! kteráž kletbu vzala

tím, že dravým zvíatm cukr podávala —
kdy vše, co je dobrého, v hoký žal se zmní —
není zemské, pekelné je to utrpení

!

I všecky ostatní peklady Neasový v „Slov. poeziji" vynikají

pesným pízvukem, lehkou formou a rýmem vší vady prostým. Uvá-

díme znich zejména: Krakováky, Jana Kochanoivského Píse svato-

janskou o Sobotce, Šeb. Fab. Klonowicze poátek básn Flis nazvané,

Václ. Potockého Pohled na tábor turecký, Alžbty Družbacké Jaro a j.

Tamtéž nalézá se Kaz. Brodzhíského roztomilá idyla Vslav,
peložená plynn, správn a nenucené od Jana Soukupa, který krom
toho peložil nkolik Trén Jana Kochanoivského a nkteré kratší

básn jiných polských spisovatelv. Ze Syrokomly pel. Jos. Kolá
Velký tvrtek. Severina Goszczyúského Zámek Kaúovský peložil

nešastn Bakora; dobrý peklad Sobotky pinesl „Svtozor" (1876).

Z ruštiny pevedl do eštiny veliký poet drobných básní rovnž
Fr. Lad. elakovský (viz jeho sebrané spisy)

;
jsou u nás vbec známy

a oblíbeny. Po nm vzdlávali pole toto pilní dlníci V. Bendi, Jos.

Kolá, Em. Vávra, Al. Durdík a Hynek Mejsnar. V. Bendi petlumoil
celkem vrn a správn výbor básni Alex. Puškina, Jos. Kolá Žá-

kovského Svtlanu, Al. Vas. Kolcova etné písn, vyznaující se

lehkou formou, a ukázky jiných, básník, Em. Vávra maloruského nej-

oblíbenjšího básníka Tarasa Scvenka Topol, Lcnnontova Démona.
a Chadži Ábréka. Sebrané básn Michala Lefmontova vydal Alois

hurdík v „Poesii svtové"; a sice v I. díle: Démona, Povídku pro

dti ;i Bojarina OrŠU, v II. díle básn drobnjší, ale peklad ten nás

neuspokojil cele: potkáváme!" se na každé stránce s nepovedeným pí-

zvukem a rýmy jalovými, zvlášt v II. díle této sbírky. Stží na p.
uhodne kdo, jakým rhytmom skládány jsou tyto verše:

Nikdo ji nepostí, nikdo nehodný prach
s ní rukou pelivou nesmítá,

;i nápisu jejího v ranních modlitbách
nikdo zanícen neproitá . . .

Pro úplnost dodáváme, že též Lermontova Meiri peložen od

Fr. Koínka v M lišejníku.

Ilvink Mejsnar spracoval básn Ryljem a básn Nikolaje N
hrasova (tyto v ..1'oesii Bvt. a

); peklady jsou celkem dobré, jen kdy

b\ se vystíhal podivínských koncovek, jako: dlouhovatý, pýchaviný,

velkomstný, hlas laskaviný, nápv pekotHvý ;< j. a neužíval slov

cizích ;i neobyejných, jako : chlástory, prudázima, pluearka atd. Tytýž

vyskytují se i rasismy: „Neminulo Sáše zná i žaly" nebo nesrozumí-
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telnó výrazy a konstrukce : „V nich (t. listecli) skrývaly se duše tvojí

mety, jež neznala zištného tanutí," kdež voleny výrazy „mety" a

„tanutí" jen k vli rýmm s „kvty" a „vanutí".

Z pekladv jihoslovanských básník vyskytly se jen asi dva:

Ivana Mažuranice Smrt engice Agy (od Jos. Koláe) a Gunduliv
Osman (ukázky od Jana erného).

Anglickým básníkm u nás až do nejnovjší doby nesvdilo.

O Byrona pokusilo se sice nkolik pekladatelv, zejména Kalina

(Parisina), Kaizl (Vze Chillonský), Josef Fric (Nevsta z Abydu),

Lad. elakovský (Hebrejské melodie) a J. Durdík (Kain), ale všichni

brzo ustali od další práce; mnoho oekáváme od J. V. Sládka, který

že jest schopným i povolaným k dílu takovému, dokázal už dávno

svými peklady i básnmi pvodními, a platili vbec zásada, že básníka

dovede petlumoiti jen básník, tím více platí zde, že pekladatel

Byronv musí býti básníkem. Mimo jiné vydal Sládek peklad Long-

fellowova Hiawathy (v „Poesii svt."). —Ostatní peklady z angliiny

lze odbyti nkolika slovy : Ed. Kaizl peložil nkteré ukázky z Moora

a Burnsa, ale jeho peklady, a jsou skoro doslovn vrny, postrádají

poetického pelu, zpvného zvuku a uhlazené formy — zkrátka všeho,

co báse iní básní. Také sluší zmíniti se, že dsn fantastická báse
amerického rozervance Edgara Poe-a Havran peložena do eštiny,

a sice od K. V. Šembery, celkem pkn, až na nepodaený refrain

(v „Kvtech" 1869?). Konen vydal pisatel tchto ádkv peklad

Tennysonova Enocha Ardena, krom kratších básní výpravných

(Dora, Godiva, Sestry) a ukázky z Bulwerových Povídek Miletských.

Z franiny peveden do eštiny znaný poet rzných básní, ale

teprve „Poesie svt." obdaila nás sebranými básnmi dvou nejslav-

njších pvc francouzských Bérangera a Vikt. Huga. Kéž se dokáme
ješt aspo Musseta a Barbiera ! Chansony Bérangerovy pel. Mir.

Krajník plynn i melodicky, zvlášt pak refrainy, s kterými pekla-

datelé mívají pravý kíž, povedly se mu celkem tak pkn, že možno

nazvati peklad mistrným. Pravou perlou mezi peklady jsou básn
Viktora Huga od Jar. Vrchlického, vynikající vzácnou rázností a rhyt-

raickou dokonalostí, že se tou jako originál. Rýmy veskrze zvuné,

nové, lahodné, výraz trefný, caesury všude peliv šeteno. Poslyšme

jen nkolik verš z Mazepy (str. 63)

:

Vše splývá, mní se, v neznámých barvách bží,
ad bor po stran, mrak nad ním, trosky vží
kol bleskem peletí

;

hor ela vzdálená se vznášejí a kloní —
ha ! s hmotem velikým te stáda plachých koni
jim letí v záptí ! .

K tomu druží se rovnž výtený peklad básní nešastného ele-

gika italského Giacoma Leopardiho, též od Jar. Vrchlického. Naší

chuti, jak sám pekladatel pedvídal, tžká a neobvyklá forma nehrub
lahodí ; ale kdo poátený odpor pemže a opravdov se zahloubá

do tch dlouhých odstavc, nalezne bohatý poklad myšlenek v pravd
filosofických, nikoliv blyskotavými tretkami vyfintných, než v ásné,

vážné roucho odných.
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Pedního básníka madarského, Alex. Petofiho ,
peložili Karel

Tma a Fr. Brábek (v „Poesii svt.") ; také oni mli pihlížeti ke

správnjšímu pízvuku : takového pízvuku, jaký se vyškytá ve „Zbo-

ené árd", nesnese ucho eské:

Též hospodskou zím, kvetoucí ržinku,
již v koutku student žebrá o hubinku

;

už vínem trochu hlava mu navela,
a ona te mu srdce spletla zcela

!

Než kde je hospodá, že tohle trpí žen?
ten venku kdesi zdímnul si na sen

A v následujících verších teprve by nikdo nehledal jambv, kdy

by nevdl, že jsou vyaty z básn jarabické

:

Tam v rákosí rybníka
volavka plaše vzhližíc hrdélko vypíná, *)

zde opt áp svj zobák v bainu zatíná

a vážn lov podniká.

A pece jest pízvuk podstatnou ástí moderního veršovnictví,

jako u Rekv a ímanv bývala asomíra. Nemžeme ani dosti

dtkliv napomínati našich básníkv, aby co nejpelivji šetili pra-

videl pízrakových, ponvadž báse s chybným pízvukem psobí na

sluch jako rozladná kytara. Pidružili se k tomu ješt jalový rým

a všední výrazy, pak zeje na tenáe holá prosa, která neohívá ale

ochlazuje. Vytýkáme tyto vady a poklesky schváln pi této píležitosti,

ponvadž ostatní peklady v „Poesii svtové" krom Durdíkových (jak

svrchu vyteno) vyznaují se i chvalitebnou správností formální, ímž
nabývají ceny trvalé.

Z nminy pekládáno množství básní lyrických i epických, ale

souborn vydány pouze : Meisznerv Žišlca (od Erv. Špindlera), H. Hei-

neho Kniha x>ísní (od téhož v „Poesii svt."), obé
v
obratn a citupln,

Lenauilv Faust a z Bodensteclta Písn 31irzy Saffyho od J. J. Stan-

kovského. Peklad Lenauova Fausta jest namnoze prosaický, rýmy
všední, forma sice lehká ale té rázné, úchvatné mluvy originálu ne-

vystihující. Nkterým místm bychom ani nerozumli, kdybychom neznali

znní pvodního, ku p.

:

v originále

:

Což tob, otužený brachu,

nevjela v zmatku tom a strachu
pražádná modlitbika v chlup?

Schlich dir nicht auch trotz deinem Trotz,

du harter, kalter Felsenklotz,

so ein Gebetlein in den Bart?

K tomu i chyby mluvnické, jako „od nj," „ten plod užíti,"

a výrazy „nmý jako myš" t. j. mausestill, nemile se dotýkají te-
náe. Ponkud lepší jsou písn Mirzy Šaffyho, a i v nich se hemží

plno rým laciných.

Na konec nelze nám neuiniti kratiké poznámky o tom, kterak

v nejnovjší dob peklady básníkv moderních, najm anglických

*) O lépe znlo by dle R. Kr. : „táhlé hrdlo vzpíná," nebo volaví
dlouhý krk sotva kdo nazve hrdlkem.
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a francouzských, pisply k vybroušení jazyka eského. Známo, že

jazykové západoevropští, zvlášt pak angliéina a franina, ke strunosti

se nesou, ehož dkazem to veliké množství skomolin, staženin a hlásek

nmých, o kterých my v slovanštin ani pomyšlení nemáme. A tato

strunost vystupuje na jevo nejpatrnji v básních, kdež se poítají

slabiky. Peložte si na p. ledakterýs osmistopý jamb anglický do e-
štiny slovo od slova a sette sob slabiky: v eštin jich bude aspo
dvakráte tolik neli více, co v angliin. Našinci tedy, pekládajíce

z angliiny a franiny a nechtjíce rozmnožiti poet stop metra p-
vodního, byli nuceni vyhledávati a tvoiti sob nová, struná slova,

namnoze jednoslabiná kmenová, ímž nabývá ejadrnosti a úsenosti,

zárove pak pomíjeno jalových rým koncovkových a užíváno závažných

rým štpných, což dodává verši opt zvunosti a jakési mužné energie

a síly. V tom ohledu pozoruhodný jsou ku p. Durdíkv peklad
Byronova Kaina a Vrchlického pebásnní Viktora Huga.

Nové hroby naše.

Tod praporem tichého úsilí a nadšeného vytrvání, na ddiné
roli v oné práci málo jen na povrch oslavované ale hluboko zasahující

v jádro národa, skleslo nám opt nkolik neohrožených bojovník

k odpoinku po svém díle skromném ale nehynoucím. Rychle ídnou
ady vyzkoušených, v boji mravním otužilých šik našich, a každý

z padlých zstavuje mladším v odkaz šlechetnou svou vli a vzrstající

úkol in istých, obtí teba nesnadných, vždy ale radostných a

sladkých.

Kdo nezkalcným, upímným zrakem sleduje zdar i škody u vývoji

našem národním a poznává, jak svrchovan jest nám potebí takých

rukou, které beze vší chtivosti slávy neb zisku v díln ducha národ-

ního práv tu nejmén okázalou, takka nepozorovanou, nikdy neukon-

enou práci u nejvnitrnjšího stroje vykonávají se spolehlivou výteností,

tebas i v skrytu jako podzemním pdu neúnavn upravujíce a dílo

národního pokroku v základech samých rozšiujíce i zárove upev-

ujíce: ten s myslí vážn pohnutou zvolá vroucné „s bohem" za všemi

muži, jichžto ztrátu jest nám zde zaznamenati.

Dne 15. února skonal poslední z tvrc nové doby eského žití

a z pvodc prvního vdomého procitnutí v národ, Nestor spisovatelstva

eského, nejbližší pítel dávno zvnlého tichého genia, ode všech

milovaný a ctný vlasti pracovník, šlechetný národovec a zasloužilý

spisovatel P. Antonín Marci:, ctihodný staec, jehož poctivé srdce

po 92 rok bilo jen lidu eskému a svatým jeho právm. Celý tento

dlouhý vk byl vyplnn jednou ušlechtilou myšlenkou a láskyplnou

snahou. Málo toho píklad, že by od obrazotvorného jinošství až

do posledních dn vysokého stáí duch zanícený setrval bez chorob-

ného kolísání, bez tkání od ideálu k ideálu pi snaze jediné a nepo-
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rušitelné, jako oni odhodlaní, neústupní, mužní charakterové, kteréž

nám vyznaují jména kísitel národa našeho a mezi nimi jméno

[Markovo. Hned záhy v ohnivém mládí pilnul Marek celou duší ku

zdravé, mocn uchvacující myšlence probuzení národního, již nauil

jej milovati mistr a pítel jeho Jungmann, a této myšlence zasvtil

veškery dny života svého až do dne svého skonu. Byl z onoho zá-

stupu osvícených, nezištných a vlasteneckých knzi, jimžto jméno eské
bylo jménem svatým a služba národní píkazem božským, pravých to

uitel lidu a neli vdc, tož oddaných, láskyplných strážc národa.

Povaha jeho byla souhrnem onch schopností mravních a ctností vla-

steneckých, kterými doba kísitel dosáhla svého významu a zdaru.

Marek pekal všecky ty promny politické a kulturní, procítil s ná-

rodem veškery nadje a strasti, obavy a nové vzlety od svého mládí

až do našich, proti oné dob vychladlých a rozervaných dn ; stál

mezi námi jako živý pomník nejdražšího podání z mladosti eského
našeho žití. Mnoho od tch dob zvetšelo, odumelo v íši ideál e-
ských: Marek ale žil mezi námi s pvodní velostí národního našeho

mládí ; a mnoho rozkvetlo, mnoho se vynoilo a zvítzilo, co vrstevníci

jeho jen tušili neb o em ani sníti ješt nesmli: Markv ale duch

požehnav nás musil opustiti vetchou svou schránku adou let již

schvácenou.

Marek narodil se v Turnov dne 5. záí 1785. V roce svém
dvacátém vstoupil do semináe v Litomicích, a od té doby, kdež
zazáila hvzda Jungraannova v tichý život jeho, vnoval své snahy
národu a duševnímu jeho vzdlání. Již v seminái byl pilným pracov-

níkem pro slovník Jungmannv; v pozdjších letech pak psal pelivé a

zdailé peklady básní cizích i vlastní, formou i duchem stejn ušlechtilé,

smrem svým vzletné, povzbuzující, nadšené. Napsal též logiku, která

v druhém vydání r. 1844 spolu s metafysikou vyšla; psal a vydával

tolikéž lánky duchovenské. Nejznámjší literární prací jeho zstal do
našich dob peklad Shakespearovy veselohry ..Omylové." kterou vydal

s pseudonymem Bolemíra Izborského. — Ušlechtile psobil jak v li-

teratue tak i ve školství, a sice když r. 1843 se stal dozorcem škol

ve vikariát Turnovském. V rozechvných dobách r. 1848 vystupoval

Marek neohrožen v popedí a inn se úastnil politického ruchu.

Knžský' pak svj úkol vykonával v nerozluném spojení s úkolem
vlasteneckým, nejdíve na nkolika rzných místech, až r. 1823 trvale

na ae Libuské se usadil, kdež se mu dostalo nejedné estné hodnosti

duchovní, a odkud se teprve co staiký veterán odebral na odpoinek
do Prahy. Nedlouho již mu zde bylo mezi námi prodlíti.

Jak oddaným vlastencem, jak ryzím pítelem a mužem byl

Antonín Marek, krásné vysvítá ze životopisu Jungmaimova ; když pak
národ tohoto pedního veleducha svého velebil skvlou slavností r. 1873,
byla pítomnost Markova nejdojemnjší její ozdobou. —

O den díve než Marek zesnul tolikéž pamtník mnohých smut-
ných i zase vzletných dob národního ruchu, tolikéž horlivý vlastenec

a ctitel Jungmannv i spolupracovník jeho slovníku, vbec sbratel
pvodních zvláštností v mluv lidu zachovaných, hlavn ale pilný zpy-

tatel starožitností a spisovatel Bnaživý, 1'. František X. Vetem, Dar,
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8. ervence 1798 v Rohoznici. Dle rodišt psával se Rohoznický.

Pracoval zejména výklady nález archeologických a monografie histo-

rické, které uveejoval porznu v asopisech a ásten i samostatné.

Práce jeho došly v musejním sboru archeologickém estného uznání.

Téhož dne 14. února zemel v Praze známý vlastenec a básník

eský Ferdinand Košín, jenž pode jménem F. VolšovsJcého vydal

r. 1858 svazek básní nazvaných „Kuntické melodie," které v tehdejší

chudé a z dosti smutné doby teprve se probouzející literatue byly

jedním z nemnohých živjších zvuk. Zesnulý byl bratrem známého
J. K. z Radostova, spisovatele eského, pilného sbratele národních

pohádek.

V mladém ješt vku odat téhož msíce národnímu ruchu hor-

livý pracovník, dr. Robert Nápravník. Zemel dne 28. února ve Vla-

šimi, kdež za posledních dvou let byl advokátem. Náležel onomu spo-

leenstvu spisovatelv, kteréž mlo zvnlého Hálka v ele ; s tímto

patil též mezi nejdávnjší spolupracovníky „Národních Listv." Ná-

pravník nepodnikal samostatných prací pvodních, byl však pilným

a správným pekladatelem ; uvedl v obecenstvo naše mnohé vynikající

romány, zejména z franiny, které rychle si získaly oblibu trvalou,

i etné hry divadelní svým asem velmi psobivé. Byl inným co žur-

nalista i co právník, pedevším ale co probudilý ech a vzdlaný
oban i vlastenec.

U vku rovnž mladém zachvácen jest poátkem února pedasnou
smrtí též dr. Josef Matoušek, jeden z nejpokroilejších a nejinnjších

lékav eských, jeden z nejryzejších národovcv, jeden z nejšlechetnjších

mužv, kteí s námi žili a žijí. Co do ryzosti charakteru, co do istoty

mrav, co do vroucí lásky k lidstvu a ke všemu dobrému, co do horlivé

innosti a obtovnosti ve prospch bližních byl všechen život jeho pí-

kladný a vzorný. A smrt jeho byla nad míru tragická. LnulC vroucím

srdcem k milované choti, kterou po léta tžký neduh trápil, až se

objevila jistá znamení blízkého konce. Zármutek manželv nad tím

byl tak veliký, že v posledních dnech února sám náhle duševní nemoci

propadl. Musil býti z domova svého (z Ústí nad Orlicí) bez prodlení

do Psažského ústavu choromyslných dopraven : a choti jeho na smrtelném

lžku odpoívající musili íci, že odejel do Lomnice, rodišt svého,

navštívit otce i matku ! V Praze Matoušek za nkolik dní ' nemoci

své podlehl : — den ped tím, než byla mrtvola jeho v Lomnici po-

chována, opustila i jeho dobrá cho toto slzavé údolí ....
Tichým tmto pracovníkm, kteí neustávše pilnou rukou snášeti

k dílu národnímu vše, eho nejlepší silou bylo jim možno dosíci, v-
novali z upímného srdce po všecek život vrnou oddanost a lásky-

plnou, usilovnou péi svému národu, budiž na erstvé jejich hroby po-

ložen vnec upomínky nevadnoucí a vdné. Kéž má vlast povždy jen

syn tak vrných a nesobecky inných, jako byli tito zvnlí

!

Eliška Krušnohorská.
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OSV TA

O historii výtvarného umní v echách.

X;pi

dr. Jos. Kalousek.

ára mluviti o nauném pedmtu, který dosud jest nedostaten
S) propracován. Djepis krásoumy v echách poal se pstovati

sice již na poátku našeho století, ale našel dosud nemnoho p-
stovatel vbec, a povolaných zvelebitel ješt mén. Toliko

o nkterých historicko-umleckých pedmtech jsou zdlány monografie,

více nebo mén dokonalé ; o veliké vtšin prací sem spadajících však

platí, že se musejí poíti a provésti znova. Dokonalý djepis (budsi

úplný nebo ástený) umní eského v písném smyslu slova dosud se

neobjevil. K úkolu tomu nepostauje pouhá dobrá vle (a bohdejž bychom
aspo nemuseli žalovati na zlou vli!); on vyžaduje krom lásky k vci
také mnohostranné vdomosti a celou píli i všechen as lovka, jenž

by tomu úkolu dostáti ml. Historik umní musí putovati ku ped-
mtm svého oboru, musí tu se znalostí výkonného architekta a s mírou

v ruce je ohledávati, tu zase okem zkušeného malíe a sochae je

zkoumati, a vždy s podobnými krasoumnými plody domácími i cizo-

zemskými je srovnávati; nemén však také musí s obeznalostí historika

vyhledávati po kronikách a listinách všeliké zprávy o osudech jejich.

Toliko na základ podrobných positivných vdomostí takto pracn se-

braných mže bistorik umní pomocí indukce dojíti ku platným úsudkm
o archeologické a umlecké cen krasoumných pedmt z minulosti

dochovaných ; další pak a poslední indukcí mže také vynésti spra-

vedlivý soud o tom, na jakém stupni krasoumnébo a intcllektuálného

rozvoje stál kdy který národ v pomru k národm jiným.

Vedle této lopotné ale bezpené methody jest však také jiný

spsob, kterým nkteí historikové umní bez velkého namáháni ano

hrav dosahují všeho toho, eho práv chtjí. Kdy bych sml ped-
pokládati, že mám tenástvo pedpojaté, které slep ví, když se li-

chotí jeho národní samolibosti, tu bych mohl podle píkladu práv

21
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dotených historik umní také užiti jejich snadouké deduktivn me-

thody, a rozumovati takto : „Náš národ jest nám ze všech nejmilejší,

jeho slavná minulost jest nám z celé historie svta nejvzácnjší. Tento

pedmt naší lásky musí tudy býti milování nejhodnjší, ideál všeho

toho, co se nám líbí. Naši pedkové, nebylili zrovna vtlení bohové,

byli dojista nejdokonalejší tvorové boží, uinní andlé. A ponvadž
krásné umní také se nám líbí, museli naši pedkové vždycky býti

v nm také prvními mistry na svt. Naproti tomu jsouli kteí náro-

dové cizí, jichž my nenávidíme, ti už za starodávna museli býti vtlená

ošklivost, nic pkného nemže se nacházeti u nich, a jsouli pece n-
které krasoumné památky v jejich zemi, ty tam nemohly od nikoho

jiného býti udlány nežli od našich ideálných pedk atd. atd. To vše

plyne s logickou nutností z té samozejmé vty, že my sebe máme
nejradší; a logika tato musí býti pravá, nebo ona se nám líbí."

Tento chod myšlenek nebyl sice od nikoho zejm a v souvislosti

vysloven, ale nejeden spisovatel o eském umní obral si jeho dsledky
za cíl, ku kterému stj co stj dospti usiloval. Amicus Plato, amicus

Aristoteles, sed magis amica veritas; anebo po esku: pravda nade

všechno ! Pipouštím a vyznávám, že také na eské stran pílišné vla-

stenectví nedalo nkterým uchrániti se zúplna samolibé snahy práv
naznaené; ku p. o nkterých eských miniaturách bylo u nás psáno,

jako by kráse jejich nic na šírém svte v jejich dob se nevyrovnalo,

akoli vlastenetí chvaloeníci nepostarali se, aby naped prohledli

všechny miniatury celého svta. Nejednou bylo eské umní od našinc
peceováno, a zase nmecký vliv v umleckých památkách této zem
nedoceován. Ale jako v této vci bez ostýchání dávám svdectví pravd
nemilé, rovnž tak s drazem konstatuji : že každý, kdo u nás o tch
vcech psal, pipouštl vtší nebo menší vliv nmecký v umní eském

;

nikdo z našinc nikdy nezapíral, že na mnohých umleckých dílech,

jimiž vlast naše se honosí, pracovali cizozemci píchozí z Nmec, aneb

domácí echonmci; dokonce pak nenašel se dosud žádný ech tak

smlý, aby šel do nmecké zem vydávat se za historika nmeckého
umní, a v tomto povolání jal se tam hned pedkem zhola tvrditi, že

nmeckého umní nikdy nebylo a není

!

K této krajnosti skuten došli na stran opané. V posledních

dvou desítiletích hemží se nmeckých spisk a lánk po rozliných

asopisech, ve kterých bud snižuje se vše, co umleckého eská zem
v sob chová, anebo zapírá se eský pvod toho, emu nelze upíti

krasoumné ceny. Umní v echách bylo prý vždy skoro zúplna n-
mecké, malý ostatek jest prý francouzský nebo vlaský, jen nic eského

;

nedokonalosti, jež se spatují na tchto dílech cizozemc, pocházejí

prý od eské nevzdlanosti. echové tak prý jsou nespsobilí k jaké-

koli umlecké samoinnosti, že nikdy nic provésti nemohli, emu od

Nmc se nenauili, a cokoli pece vyvedli, to vše jest prý dílo n-
mecké. V tomto smyslu psává se o umní v echách od Nmc, ze-

jména pak vyznamenali se v tom smru dva, oba povolaní do Prahy
z ciziny : p. Bernard Grueber, profesor stavitelství na akademii umní
v Praze, a novji p. Alfred Woltmann, profesor historie umní na

universit Pražské.



O historii výtvarného umni v Cechách. 323

Nikdo rozumný pokojn nesnese, když mu soused sahá na jeho

spravedlivé ddictví. Jest na nás, abychom užili tohoto práva sebe-

obrany proti tm, kdož usilují všeliké krasoumné památky naší vlasti

rekvirovati do Nmec. Upozorniti na tuto potebu, jest úelem tohoto

pojednání, a pokud obmezené místo staí, pokusím se hned na nko-
lika píkladech ukázati, kolik pravdy a kolik nepravdy nachází se útch,

kdož umní eské snižují nebo popírají.

Z as pohanských nevíme o umní u echu hrub nieho
;

platí

to rovnou mrou o všech ostatních Slovanech (vyjma Slovany Baltické,

kteí setrvali v pohanství až do 12. století), i také o Germánech.

Umní poíná se u tchto národ teprv s pijetím kesanství, a jest

úinkem institucí kesanských. echové pijali kest v 9. století.

Tehdáž, a již od zahynutí západní íše ímské (47G), vznikal v Itálii

a ve Francii z architektury staroímské nový sloh kesanský, jejž nyní

jmenujeme románským, a jenž vil. a 12. století dosáhl vrcholu svého

vývoje, naež poal se mniti ve sloh gothický ; z Itálie a Francie roz-

šíil se románský sloh do Anglie, do Nmec, ech, Uher, Polska i do

Skandinávie. Vlastní bratr slohu románského jest sloh byzantinský, jenž

ve východní íši ímské vznikl z téhož stavitelství staroímského, a již

v ti. století dospl k znamenitému lesku; jeho pidržovala se církev

východní tém obecn až do nynjška.

Až do 13. století, dokud panoval sloh románský, nebylo v Cechách

usedlých Nmc, krom píchozích jednotlivc. Komu pedkem se roz-

umí samo sebou, že nebylo v echách nikdy jiného umní než n-
meckého, ten také dsledné soudí, že nedostávalo se zde umní touž

mrou, kterou se nedostávalo Nmc v echách. Proež Grueber ne-

chce dopustiti, aby echové hned v 10. století poali stavti 8 ka-

mene ; i kostel sv. Vita vystavný od sv. Vácslava (ped r. !)35) musel

prý býti devný; i v 11. století stavno prý celkem ode deva a to-

liko ídkou výjimkou od kamene, až teprv ve 12. století dostali e-
chové od p. Gruebra dovolení, aby namnoze stavli kostely kamenné.
A p. Woltmann dokládá k tomu, že všecky umlecké památky z doby

románské v Cechách pocházejí od Nmcv, totiž od duchovních osob

a nejvíce ode mnich, nebo kláštery v Cechách zalidóvali se prý

z Nmec, a Cechy v církevním ohledu byly závislé na Nmecku, ná-

ležejíce prvotn k diecézi ezenské, pozdji aspo k metropolii Mo-

bnské. X nmeckých umlc, kteí v prvních tech nebo tyech ke-
sfanských stoletích v Cechách úinkovali, umjí pp. Grueber i Wolt-

mann jmenovati sice jenom jednoho. Wernera; ale to p. Woltmannovi

nepekáži ve výroku, že „umní stedovku mluvilo zde jenjednu eé. tt

Naproti tmto apriorickým tvrzením obrátím nejprve nkolik

positivných svdectví historických o stavbách kamenných. Nejstarší

Btavba v Cechách, o které v,, náni zachovala uritjší zmínka, byl hrad

Boleslav Stará. Nejstarší kroniká náš Kosmas, dkan Pražský (.f 1125),

vypisuje dosti obšírn, kterak Boleslav 1. jakožto dlný kníže za pa-

nování svého bratra Václava (tedy okolo r. 930) usmyslil si ..zalo-

žiti hrad díla ímského," i naizoval shromáždným pednjším z lidu, abj

mu „vystavli dílem ímským zed hradskou velmi vysokou kolem do

po krutém skrocení odporu vystavli mu ..hrad se zdí tlustou
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a vysokou, dílem ímským, jakož dosud (t. j. okolo 1120) se spatuje"

(aedificant civitatem spisso et alto mro, opere Romano, sieut hodie

cernitur, Fontes rer. Boh. II. 32). Z tohoto svdectví následuje pedn,
že již v první polovici 10. století poaly se stavti v echách hradby

zdné, a zárove vysvítá, že to tehdáž byla novota, nebo hrady v tom
ase bývaly opevnny toliko píkopy, valy a devnými sruby na nich

postavenými. Za druhé jest patrno, že zdnou stavbu, jakou ješt Kosmas
ve Staré Boleslavi vidl, nazývali echové za jeho asu dílo ímské,
to jest stavbu zdlanou podle spsobu pineseného do ech z Itálie

anebo vbec z krajin staré íše ímské. Tikrát opakují se v té zpráv
slova opere Romano, jako by Kosmas schváln chtl nás o tom ubez-

peiti, .odkud emeslo zednické picházelo k nám po dv st let, která

pedcházela sepsání jeho kroniky.

O prvotném kostele sv. Víta praví týž letopisec, jenž jej za svých

mladých let vlastníma oima vídal, že jej sv. Vácslav „vystavl okrouhlý

ku podobenství kostela ímského" (quam s. Venceslas construxerat ad

similitudinem Romanae ecclesiae rotundám, Fontes II. 92). Tato slova

dávají zase týž smysl jako opere Romano, že totiž okrouhlý kostel sv.

Víta byl zdný a ne devný, tak jako kostely v provinciích nkdy
ímských byly zdné. Krom toho jest to vc historikm stavitelství dobe
zmámá, že stavivo devné pirozen vždy vede k formám jiným nežli

k okrouhlým
;
proež kostely okrouhlé byly a jsou všechny zdné. —

O nejstarším kostele v Praze, vystavném ke cti P. Marie ve hrad od

knížete Boivoje I. nebo Spytihnva L, máme též zprávu, že byl zdný,
kteráž však pochází teprv z r. 1255, kdy ten kostel stál nejspíš již opu-

štn ; teme totiž, že toho roku devná zvonice sesula se vtrem mezi zdmi

Panny Marie (intra muros s. Mariae, Tomkv Dj. Prahy I. 234). —
O kláštee sv. Jií na hrad Pražském praví souvký životopisec sv. Voj-

tcha (asi r. 999), že byl pevnými zdmi obehnán (Fontes r. B. I. 252).

Nejstarší uritjší zpráva o opevnní Prahy jest u Kosmy, který

vypráví anekdotu o tom, kterak za mladých let Spytihnva II. otec

jeho Betislav I. (okolo 1050) „pestavoval zdi celého hradu Pražskébo

kolkolem" (reaedificaret moenia, murum, Fontes II. 88) ; dle toho byl

hrad Pražský také již díve ped Betislavem zdí obehnán. — K r. 1135
poznamenal kroniká, že tehdáž „Praha poala se obnovovati dle sp-
sobu mst latinských" (more Latinarum civitatum coepit renovari, Fontes

11.222); Dalimil tomu rozuml tak, že byla obnovena zed hradu Praž-

ského ; ale nepochybn již tehdáž za Sobslava I. byla pední i zadní

brána opatena vží, o kterých djí se zmínky okolo prostedka 12. sto-

letí ; k tmto vžím a snad i k jiným novotám v opevnní hradu Praž-

ského vztahují nejspíš slova, že se to dalo dle spsobu mst latinských,

rozumj mst na pd staré íše ímské. A nikde se nepraví, že by

se stavlo spsobem nmeckým, more Teutonico. — O Vyšehrad svdí
Kosmas .k r. 1109, že ml hradby zdné (moenia), které pokládaly se

za pevnjší nežli Pražské. Na Vyšehrad stál tehdáž knížecí palác

zdný, velmi starý, a v nm okrouhlá kaple sv. Jana; o této kapli

praví r. 1264 Jan biskup Pražský, že ped tím stála "docela opuštna,
a že dle bezpených zpráv byla vysvcena od sv. Vojtcha (f 997;
Tomkovy Základy V. 179).
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Doklady tyto postaují k dkazu, že Cechové již v 10. století

podnikali dležitjší stavby od kamene, neekajíce na dovolení p. Gruebra

ani na to, až by pišlo do Cech s dostatek Nmc, kteí by ty stavby

mohli provádti. Prameny naše také výslovn a optovn ukazují na

zem románské jakožto na pramen, odkud umní stavitelské do ech
bylo pinášeno.

Tak tomu bylo za onch starých as i v jiných oborech roz-

voje intellektuálného. O tom máme významnou zprávu u letopisce

Kosmy; ten ku konci své kroniky v 80. roce vku svého zpomíná

svých mladých let, kdy studoval pod mistrem Frankem v Lutichu (Leodii,

Liége), tedy na pd románské, a náležející k íši nmecké ; chýle se

do hrobu, praví, že psáti o skutcích nov nastupujícího knížete Sob-
slava zstavuje tm, „kteí nedávno u velikého stolu paní filosofie na-

krmeni byvše rozkošnými krmmi, a pebravše poklady celé Francie,

co noví filosofové se vracejí." Tedy do Francie chodili ve 12. století

echové, kteí dostoupiti chtli tehdejšího vrcholu nauky. Xa Paížské

universit studoval zejména Daniel, syn kanovníka Pražského Magna,

potomní biskup Pražský (1148— 67), jenž proslul jakožto nejznameni-

tjší státník eský ve 12. století; tamže uil se Pemyslovic Betislav,

jenž pozdji stal se biskupem a knížetem ^eským (f 1197).

Výrok p. Woltmanna, že umní v Cechách mluvilo jen jednu

mžeme v jistém smyslu pijmouti ano i rozšíiti v ten smysl, že

všeliká osvta a vzdlanost v echách do 13. století mluvila jen jednu

e ; ale tato e nebyla nmecká, nýbrž ímská, a to ímská netoliko

dle slov nýbrž také jmenovit dle ducha. V tradicích zaniklé íše

ímské a v duchu rostoucí ímské církve žil a tyl i prospíval tehdáž

celý vzdlaný svt v katolické Evrop. Na pd ímské zachovala se

vzdlanost starovká, odtud pak dostala se s kesanstvím do všech

ostatních zemí katolických. Že k Nmcm dostalo se kesanství o sto

i dv st let díve nežli k echm, že Nmci proto i v osvt zstali

dlouho naproti echm o skok naped, a že naši pedkové také k Nmcm
chodili na uení (sv. Vojtch. Strachkvas, biskup Jaromír a j.) a vzd-
lané Nmec k sob zvali: toho nikdo neupírá; ale naproti tm, kdo
tvrdí, že všechno umní pišlo do ech jen z Nmec, naproti tm jest

poteba dokázati se stanoviska historického i umleckého, že nevšechnn

ímskou osvtu kupovali Cechové od nmeckých pekupníku, nýbrž že

ji brali také. a snad vtší mrou, hned z první ruky, od vzdlanjších

nad Nmce Román.
od tohoto obecného pravidla jest však v starých echách jedna

výminka: umní k nám picházelo také od východu. První svtlo víry

Kristovy pišlo k nám ne z Nmec s porobou nýbrž od bratr So-

Lunských s nezávislostí na Nmcích. Kdy/ sv. Method kestil Boivoje
ua Velehrad i^T-1— 885), byly echy ástkou íše moravské i nále-

žel) jist také k diecézi pannonsko-morav ské, :iž synové Boivojovi

r. 895, poddávajíce si- králi nmeckému, pistoupili nepochybn zárove
se svou zemí k diecézi Rezeuské. Nejprvnjšl kostely \ Cechách za-

kládány byly tedy za arcibiskupováni Bíethodova a za pomocí uedník
jeho. Umlecká tradice, která tím vzniknouti musela, byla nepochybn
zachovávána od eských pívrženc liturgie slovanské, a napodobením
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mohla se udržeti i déle. Slovanská pak liturgie nezahynula hned pi-
stoupením k diecézi ezenské ; sv. Vácslav byl vyuen netoliko knihám
latinským ale i slovanským; pi zizování biskupství Pražského (073)
zapovídal zde papež bohoslužbu slovanskou, a sto let pozdji nepkné
káral eho VII. knížete Vratislava II. za to, že ucházel se u nho
za schválení bohoslužby slovanské. Prese všechnu však nepíze ze-

vnjších okolností zachovávala se slovanská liturgie od pokolení k po-

kolení, a a stále musela ztráceti pdy, našla ješt znamenité stedišt
v Sázavském kláštee sv. Prokopa (okolo r. 1037), odkudž konené
r. 1006 vyhoštna byla. Znamenitá psobnost umlecká, která v té

dob obecn se pipisuje klášterm, i také od p. Woltraanna, ta se

musí rovnou mrou piznati také klášteru Sázavskému, i kdy bychom
o ní nemli tam zvláštních zpráv, jež se nám skuten zachovaly. A klášter

sv. Prokopa byl tetí mužský klášter v echách, do r. 1086 jich zde

více nebylo ; dle toho pipadal by na nj samý slušný podíl ve vší

umlecké innosti, která v 11. století v echách vbec byla; tento pak

podíl ani p. Woltmann netroufá si pipsati na úet zásluh nmeckých.
Co tedy sním dlá? On ho vbec nebée do potu, ponvadž prý z té

umlecké innosti v Sázav nic se nezachovalo. Fiir's Gehabte gibt

der Jud nix, a má se svého stanoviska dobe ; ale jen a to nikdo

nenazývá historií umní!
Znané nedopatení nachází se krom toho v dovozování p. Wolt-

mannov, tu kdež praví, že Nmci bývali asto postaveni práv v nej-

vyšších duchovních dstojenstvích, ehole že byly uvedeny do ech
z Nmec, a že tudy echy v imilecko-historickém ohledu byly n-
meckou provincií. Prof. Tomek, jehož dkladnost a objektivnost i p. Wolt-

mann uznává, praví také (Dj. Prahy I. 02), že „vždy njaký poet
rodilých Nmc docházel vysokých dstojenství církevních v echách,"
a dokládá k tomu hned, že „mezi 17 biskupy, kteí byli až dokonce
12. století, bylo, pokud známo, 7 rodilých Nmc, a zrovna bisku-

pové; za kterých se staly nejvtší pokroky v upevnní a rozhojnní

ád kesanských, jakož sv. Vojtch, Šebí a Kosmas (a nejspíš i Da-

niel 1. slavný státník), byli rodilí Cechové." Podobn se to má s du-

chovenstvem klášterským, kteréž dokonce nebylo tak veskrz nmecké,
jak toho p. Woltmann potebuje. Xacházíme dosti pouze eských jmen
mnichu i opatu, jež bylo by zde dlouho vypoítávati. Dále pak byl by

hrubý omyl, pokládati každého mnicha s neeským jménem za Nmce
;

za takovými cizími jmény krylo se mnoho ech po klášteích, v echách.
P>yl obyej, že duchovní osoby pijímaly nová jména cizí namísto

svých starých eských; nejznámjší toho píklady jsou: Strachkvas-

Christannus, Vojtch -Adalbert, Radla -Anastasius, Radim - Gaudentius,

Svatobor-Fridericus, Jaromír-Gebhard, Petislav-Henricus, Zdik-Henricus

a j. v. Nikdo zajisté nebude první ti slovanské opaty v Sázav, Pro-

kopa, Víta a Emerama, pokládati za Nmce, a mli jména neeská;
a tak tomu bylo i v klášteích latinských. Konen jest omyl, poklá-

dali kdo ty mnišské kolonie, jež picházely z Nmec do nových klá-

šter eských, za výhradn nmecké. Mli ádové eholní vesms zí-

zení kosmopolitické, každý vztahoval se na celou církev katolickou.

Na Monte Cassino v Itálii, do Citeaux a Prémontré ve Francii bývali
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ze všech zemí voláni mladí benediktini, cisterciáci a premonstráti,

hlavn aby v tamjších ústedních školách celého ádu zdokonalili se

u vdách a umních, a byli pak rozesíláni odtamtud do rzných krajin,

nikoli vždy nazpt do své vlasti. Tudy se stávalo nezídka, že mezi

mnichy picházejícími z Nmec k osazení eských klášter bývali i Ro-

mani, jakž se to píklady dá dokázati. K rozšíení francouzského a ital-

ského umní do jiných zemí pispívaly nemálo také asté cesty opat
ku generálním kapitulám celého ádu, držaných v eených hlavních

klášteích. Též sluší podotknouti, že do prvního mužského kláštera

hách, ve Bevnov u Prahy, první osadu pivedl sv. Vojtch z íma
(nikoli z Nmec), a prvním opatem byl tam ech Radla.

Tedy nevšechno obyvatelstvo klášter eských bylo nmecké,
aniž kdy stálo výhradn pod vlivem nmeckým. Kdy by byl p. Wolt-

mann ekl, že mniši v echách byli s valnou ástku Nmci, ml by

pravdu a nikdo by mu neodporoval. Když však mluví tak, jako by

radové eholní v echách bývali instituce národn nmecká, to jest ne-

pravda, kterou musíme odmítnouti. Nech pak ostatn eholnictvo

v echách bylo kterýchkoli národností, zem eská v umleckém a vbec
osvtovém ohledu nebyla provincií nmeckou, nýbrž byla zárove s N-
meckem a vedle nho provincií církve katolické, a zárove s N-
meckem brala z Francie a z Ralie své nejlepší vzory.

Opakuji, že krom z tohoto pvodního pramene picházelo k nám
umní také od pekupník nmeckých, ne sice za píinou njaké nad-

pirozené spsobilosti Nmc k umní, nýbrž jednoduše proto, že mezi

Francií a Itálií ze strany jedné a mezi echami ze strany druhé leží

zem nmecké. Avšak echy pi tom byly vedle Nmecka zvláštní

umleckou provincií svta kesanského. K dkazu o tom mén se

hodí románské basiliky o tech lodích, ponvadž na neštstí málo se

nám z nich zachovalo, a v tom, co ušlo zlob asu, zbývají nám na-

mnoze jen hrubší ástky. Taká jest Betislavská krypta pod kostelem

-v. Vácslava ve Staré Boleslavi (od r. 1046), i vtší díl basiliky sv.

Jii na hrad Pražském, kdež z ušlechtilejší kamenické práce zacho-

\ala se toliko jedna vypuklá ezba ; krom toho dochovala se nám to-

liko basilika Milevská a ponkud Tepelská, a malinké kostelíky o tech
lodích v Tismicich a na Prosíku u Prahy. Chrámy v tch asích od

kroniká nejvíce velebené zmizely, až na jedinou výminku velkolepé

basiliky Tebíské na Morav (okolo 1200). V echách samých více

umlé práce a \íce zvláštností zachovalo se u chudých kostelíku ve-

snických, okrouhlých a jednoloových, a podle tch bohužel toliko míi-

souditi, kterak vykrášleny musely býti zanikle kostely bohaté.

Zvláštní pozornosti zasluhují i docházejí románské stavby cen-

trální, ježto v echách jsou nad obyej etné. Jsou to Jcostelíky

okrouldé, které skládají se z kruhové rotundy peklenuté kupoli, nad

kterou bývá lucerna, na východní pak stran pipojena jest pro oltá

apsida; pdorys apsidy jot plkruh nebo i pes dv tetiny kruhu,

a polomr její bývá rove asi polovici polomru rotundy, nkdy však

jest vtší, bezmála tak dlouhý jako tento. Okrouhlé, kaple tyto bývají

odbývány poznámkou, že se vyskytují také v zemích západních bu
n velikých kostelu jako/to ktitelny (baptisteria) anebo na hbitovech
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jakožto kaple božího hrobu (coemeteria, Karner). O vtšin našich

okrouhlých kostel lze však dokázati, že mly úel jiný, že to totiž

byly dílem kostely farské, dílem kaple hradské ; a naopak o žádném

není dokázáno, že by to byla kaple hbitovní. Z hradských okrouhlých

kaplí stojí dosud jedna v Týnci nad Sázavou blíže Neveklova, a ve

Znojm na Morav; hradským kostelem byla prvotn také svatyn na

Budi, jejíž rotunda nejspíš pochází hned z prvotní stavby Spytnihnva I.

(okolo r. 900) ; kostel Budeský byl však pozdji ped válkou husitskou

farským, a jest jím dosud. Rovnž rotundové kostely v Rapicích (Vra-

picích) u Kladna, v Kostelci na Kížkách u Jílového a v Pravonín

u Dolních Královic, byly farskými ve 14. století a jsou jimi také

nyní. Farskými byly ale nyní nejsou kostely okrouhlé na ip (svcen

r. 1126), v Holubicích u Kralup (vystavn ped r. 1224), v Želko-

vicích v Litomicku, v Libouni u Vlašim, a sv. Kíže v Poštovské

ulici v Praze. Krom posledn jmenované kaple máme v Praze ješt

dva okrouhlé kostelíky, sv. Martina na Vyšehrad a sv. Longina na

Novém Mst. O nkolika jiných okrouhlých kostelích, které v Praze

ped vky stávaly, víme dílem ze zpráv historických, dílem ze starých

vyobrazení; byly to kostely a kaple sv. Víta na hrad Pražském, sv.

Jana v paláci na Vyšehrad, sv. Markéty v mst Vyšehrad, sv. Vác-

slava na Malé Stran, sv. Linharta (?) na Starém Mst a kaple vedle

P. Marie na Louži. Celkem tedy víme o devíti okrouhlých stavbách

v Praze— kde jinde byly tak etné? Také sice v saských, rakouských

i uherských zemích vyškytá se nkolik okrouhlých kaplí ; o saských

soudí Grueber, že tam vznikly vlivem z Cech. V žádné však zemi ne-

došla tato forma té obliby a toho rozšíení jako v echách; odkud

to? V západních zemích nmeckých není takových staveb; o tom mli
by pemýšleti ti, kdož všechno umní v echách vyhlašují za pišlé

z Nmec. Avšak i z naší strany nkteí pronášeli o zdejších rotundách

úsudek nedosti dvodný. Povážímeli, že kupole jest základním rysem

slohu byzantinského, byla sice domnnka na snad, že apoštolovo slo-

vanští, co v Caihradské sv. Žofii velkolepým spsobem provedeno vi-

dli, to v skrovnjší míe u nás zavedli; kterýžto spsob mohl se

pak napodobením zachovati po celá století dále. Naproti tomu sluší

však podotknouti, že byzantinská kopule nespoívá na kruhu, nýbrž

na tverci (a to i v nejmenších stavbách toho druhu), a že v orna-

mentice našich rotund dosud nebyla zjištna žádná charakteristická

známka, kterou sloh byzantinský liší se od románského. Dlužno tedy

naše rotundy — le by další zkoumání o jiném nás pouilo — pi-

ísti slohu románskému. Mohou všechny dosud zjištné elementy eských
rotund býti k nám pineseny ze zemí latinských; avšak na eské pd
došly tyto románské elementy zvláštního upotebení a rozšíení; místo

hbitovních kaplí s nepatrnou apsidou máme u nás kostely farské, z nichž

nkteré skládají se z dvou rotund tém stejn velikých (jako v Rapicích),

ano kruh objevuje se i tikrát v pdorysu (na ip a v Holubicích).

Toto vyvinutí, neníli zrovna eskou zvláštností slohu románského, pece
dokazuje, že románské umní v zemích eských postupovalo druhdy také

. jinými cestami nežli v západních Nmcích, a to sice, jakž zpraveni jsme
o tom pi kostele Svatovítském, hned od as nejstarších.
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Jiná zvláštnost románského slohu v echách jsou empory ili

kruchty v západní stran kostela proti oltái, spoívající na románských

sloupích. Takovými kruchtami ozdobeny jsou u nás chudé vesnické

kostelíky, pocházející z 12. i 13. století; v nmeckých zemích není

empor v tak malých kostelích.

O kostele v Záboi, a jest skrovných rozmr, vyznal i Grueber,

že náleží k nejpamátnjším stavbám doby románské vbec ; týká se

ta chvála jak podivuhodné smlé konstrukce jeho, tak i pekrásného

portálu, který se tam z ástky zachoval. Podle této kamenické práce

jakož i podle jiných, jež se zachovaly práv jenu kostelík vesnických,

musíme souditi, že veliké basiliky nebyly vždy tak sprostné, jak podle

zmrzaených pozstatk nkolika z nich se tvrdívá.

Nechf však stavitelství a združená s ním umní nacházela se

v dob románské na jakém koli stupni vývoje, pp. Grueber a Wolt-

mann piítají všechnu toho zásluhu Nmcm. Dkaz jejich o tom ne-

spoívá však v posledních koncích na niem jiném, nežli na jejich ná-

rodním pedsudku o andlské dokonalosti Nmcv a o nespsobilosti

Slovanv k umní a osvt vbec. Co z obecných bh djin vypra-

vují na podporu toho pedsudku, to uvedl jsem již díve na pravou

míru. Krom toho se tváí, jako by naše umlecké památky s nmeckými
srovnávali a pi tom nacházeli, ze kterého kouta Nmec kdy co do

Cech pišlo. To provedl zejména do podrobná p. Grueber ; ale jakou

víru zasluhují jeho výroky? Angliané vypravují o svých orientálských

poddaných v Indii, že doprosta nedovedou rozeznati poznaných skutk
od výmyslv své fantasie, a že nemají žádného smyslu ku pesnosti

ísel
;
proto také Indie, a musí míti skvlou minulost za sebou, nemá

žádné historie. Mysl p. Gruebra zdá se býti také takto po orientálsku

ustrojena. Historická data a vlastní domysly pletou se mu beze všeho

rozdílu; co existuje, toho asto si nevšímá, co neexistuje, to popisuje

jako by to byl vidl ; co vykreslil, vypadá z pravidla ve skutenosti

jinak nežli na jeho obraze; co zmil, mívá jiné rozmry, nežli on

udává; rotundu Budeskou vyhlásil za elliptickou, a ona jest kruhová;

stlaený oblouk parukové apsidy v kostele Bohnickém u Prahy vydává

za plný poloukruh, a pdorys toho kostela za románsky, akoli tam
lic románského není a kostel byl nov pestaven r. 1805. Když o áe,
kterou si mže každý sáhovkou pemit, nedovede íci, jak jest dlouhá

a jaký tvar má, kterak mu máme viti, srovnávali outlé odstíny um-
leckých manýr v ornamentice, k jichž posouzení jest teba zkušeného este-

tického oka a ne sáhovky? V kapli P. Marie Ottinskéna Kajetánee za Stra-

hovskou hranou objevil p. (Iruebcr stavbu románskou, je/ prý musela

býti vystavna okolo r. 1180, akoli se mohl u Schallcra doísti,

ie byla vystavna pro Kajetány od hr. Bernarda z Martinie po roce

1666; takovou historickou a technickou spflsobilost pinesl s sebou

p. Grueber k urování vku a pvodu eských památek umleckých!
Jen o jednom nmeckém umlci v Cechách z doby románské za-

chovala se /práva; jest tu Wcnilnr. stavitel kostela sv. Jií na hrad
Pražském, k amui p. Woltmano se zálibou okazuje. Pihlédnme
k nmu blíže. První pokraovatel Kosmy, kanovník- Vyšehradský, vy-

pravuje, že kostel i klášter Svatojirský pi obležení Prahy r. 1142
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byl vypálen; když obležení minulo, vracely se jeptišky na spáleništ
;i smutn obledávaly kostel i oltáe; zvlášt pak vyhledávaly ostatk
sv. Lidmily, poprosivše „Wernhera, kamenníka a zedníka, aby hledal

mezi kameny a oharky." Wernher našel rakev sv. Lidmily od ohn
nedotknutou, a vrátiv se radostn k jeptiškám, hned žádal od nich

odmny. Panny rakev otevely, ohledaly a zase vedle oltáe pohebily.
Wernher však podtají uzmul ástku tla sv. Lidmily a vrátil se <Í<>

své vlasti, „najav k vystavní chrámu dva, kteí poavše dílo zemeli,
v následujícím pak (roku) jiní dva, v tetím pak (roce) zemel on sám."
Tím byl syn Wernberv pohnut, aby pišel do ech a navrátil vc
odatou. — To jest vše, co o Wernherovi víme. Ono zlodjství Wern-
herovo, jakž to nazývá letopisec (furtum Wernheri), a následky tomu
pipisované jsou hlavní píinou, pro kterou jeho jméno bylo zazna-

menáno ; dle mínní kronikáe byly tyto píhody patrn mnohem zna-

menitjší nežli umní Wernherovo, o kterém nám málo vypravuje. Že
Wernher stavbu nedokonal, jest z letopisu patrno, ale jaký podíl mu
pi ní písluší, o tom urit nevíme nic než že k tomu najal jiné lidi

;

krom toho mžeme se domýšleti, že udlal plán na to, co se mlo
stavti.

Povšimnutí však zasluhují nkteré jiné okolnosti v té zpráv.
Wernher hledal na spáleništi „v kamenech a oharkách" ; z toho m-
žeme souditi, že kostel ped tím byl zdný ale neklenutý, jakž byl

obyej v nejstarších basilikách a také v dosavadním kostele sv. Jií

ložiska trám stropových se nacházejí; že zdný byl, tomu nasvduje
také zpráva o zdné hradb kolem kláštera Svatojirského v životopise

sv. Vojtcha. Dle letopisce Vincentia (Fontes II. 413) zapáleno bylo

r. 1142 nejprve monasterium S. Viti, ímž má se rozumti nejspíš

dm kapituly, stávavší snad již teheláž v míst nynjšího ústavu šlech-

tien; naež vzalo se i nkolik kostel (totiž sv. Jií, basilika sv.

Víta, snad i kostel P. Marie a nkteré kaple), klášter pak Svatojirský

(jenž piléhal k samé zdi hradské) netoliko vyhoel, ale zúplna prý

jest vyvrácen; o kostele sv. Jií tak Vincentius nepraví, nýbrž o klá-

štee (monasterium S. Georgii non solum combustum, sed e funditus

eversum uit). Když pak dle kanovníka Vyšehradského rakev sv. Lid-

mily byla nalezena neporušena, a ješt ped odchodem Wernhera byla

zase u oltáe pohbena: jest se domýšleti, že „vystavním chrámu,"

ku kterému Wernher najal jiné dva kamenníky nebo zedníky, nemá
si> rozumti úplné pestavní jeho, nýbrž toliko velká oprava a obnova.

Jest tedy dosti možno, že valná ást starých zdí nynjšího kostela

sv. Jií, zejména krypta a snad i vyšší zdi, pocházejí hned z 10. sto-

letí, jakž p. Hirt se stanoviska pouze technického soudil. Ti kdož

dosud celou tu stavbu do prostedka 12. století kladli, zakládali toto

mínní své jen na zpráva Vincentia, vykládajíce monasteriuin S. Georgii

netoliko na klášter, ale i na kostel ; nepovšimli však sob zvláštních

okolností o kanovníka Vyšehradského, které proti tomu mínní mluví.

Nynjší vže pocházejí ovšem teprva z 12. století, a byly ke starší

stavb pistavny nejspíš práv pi velké restauraci chrámu po r. 1142.

Tato stavba mohla dobe trvati dv ti léta. Kostel sv. Víta r. 1142
také vyhoel, ale r. 1143 byl již zase vysvcen: dkaz to, kdy by ho
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bylo poteba, že vyhoení kamenného kostela nemá vždy za následek

docela novou stavbu od základ.

Zevrubnjší zprávy, nežli o nmeckém "Wernherovi, zachovaly se

nám o eském Božetchovi, umlci o 50 let starším. Ten byl neto-

liko kamenníkem a zedníkem, ale i výborným ezbáem ve dev i v ka-

men, soustružníkem v kosti a výteným malíem ; tak ho chválil la-

tinský mnich v Sázav v druhé polovici 12. století, jenž jeho díla

každodenn vídal; i všecky stránky jeho povahy, dobré i zlé, hodí se

zcela do charakteru geniálního umlce, lépe než to co víme o Wern-
herovi. Byl prý „ke všem pívtivý a štdrý, muž veliké výmluvnosti

a hbité pamti, avšak dychtivý slávy lidské, domýšlivý, hnvivý, po-

nkud chybám oddaný." Dle téhož letopisce Božetch za svého opat-

ství, k nmuž byl povýšen po pání krále Vratislava, vyozdobil Sázavu

„vší okrasou, jakož podnes (okolo r. 1170) jest vidti; kostel založil

rozšíením jeho do délky, do šíky, do výšky pekrásn, ano pokrýv-

kami, zvony, kíži a všelikými vcmi klášterskými opatil. Klášter

všecek ze všech stran stavbami a nábytkem obnovil." Podobá se, že

toto rozšíení chrámu ve všech rozmrech týká se téhož kostela P. Marie,

který tam sv. Prokop okolo r. 1037 vystavl. Na jiném míst pipo-

míná Jetopisee, že Božetch vystavl nový kr kostela (oratorium),

jenž byl svcen r. 1095; kostel ml tehdáž kryptu s oltáem sv.

Kosmy; nad ní byl vysvcen jeden oltá, jeden uprosted kru, a ti

jinde po stranách ; musel tedy kostel býti dosti prostranný. Bohužel

nezachovalo se z nho nic, i nemžeme tedy vdti, v jakém slohu

a s jakou umlostí byl zdlán. Z toho asu máme jistou zprávu tomu
nasvdující, že v Cechách pstovalo se umní také dle vzor byzan-

tinských : biskup Pasovský Altmann, když r. 1081 zakládal klášter

Chotvický (Gottweih) v Rakousích, obdržel prý totiž od knížat e-
ských dar vzácný, obraz Marie eckým dílem (Graeco opere) ku po-

divu krásn vyvedený. Starý krucifix pocházející z kláštera Ostrovského

a malé kížky nalezené na dvou místech v echách ukazují zejm na
Mínní byzantinské, avšak mohly se dostati také obchodem do ech.
Vliv byzantinský jevil se ostatn tehdáž i v Itálii a v jižní Francii,

a není tedy teba nedvovati mu v echách, ani kdy by nebylo li-

turgie slovanské a tradic svatomethodských. Že by echové ke všemu
tomu byli potebovali Nmc, a že by slovanský opat Božctcb, necb
již stavl ve slohu románském nebo byzantinském, byl se nauil svému
amní výhradn od Nmc, jest ovšem tžko pedpokládati; proež
také snadno se pochopí, že Božetch p. Woltmannovi nenáleží do úvahy.

« Krom Božetcha a Wernhera nezachovala se z prvních tí ke-
síanských století v Cechách nižádná jména stavitel aneb jiných umlc,
ani domácích ani cizích. Ponkud více zpráv toho druhu máme z ná-

sledujících potom století 13. a 14. Zastavíme se nejprve u eských
drobnomali, jejichž miniatury dle úsudku soudných znalc netoliko

;ých ale i nmeckých dokazují, ze Cechové v tomto umní na konci

v bhu II. století drželi rovný krok s národy západními. V tomto
oboru, jenž jest skvlou stránkou amní staroeského, pomáhá si

\>. Woltmann dialektikou skákavoa a úskonou, ze které na konec
zase ovšem jde, že eské miniatury jsou ástka umní nmeckého.
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V tom pak poínání bére sobe p. Woltmann na pomoc nesvdomitou
neznámých lidí lehkomyslnost, která nkdy do mnohých starých ruko-

pis, mezi jiným také do tch, jež okrášleny jsou miniaturami, pi-
psala své výmysly, ku p. letopoty, jmena smyšlených umélc a leccos

jiného. Mnozí uenci dávali se klamati tmi pípisky, konen však

pece klam vyšel na jevo, u nkterých rukopis díve, u jiných po-
zdji. Z tchto objev odvozuje p. Woltmann vtu všeobecnou, že prý
historie eské drobnomalby, jak ji dosud i Nmci vykládali, jest bá-

jená (eine mythische), tak jako by sláva eských miniatur vbec spo-

ívala jen na klamu anebo na nedorozumní ; k dovršení tohoto úsudku
rozumí se mu samo sebou, že kde odpadne eské jméno umlce, dílo

samo pak již nevyhnuteln pochází od umlce nmeckého.
Kdy by p. Woltmannovi šlo o prozkoumání eského umní a ne

o jeho zapení, byl by musel vzíti do úvahy všechny zdejší miniaturové

kodexy, a na základ výzkumu o každém zvláš b\l by mohl vynésti

úsudek obecný o eském drobnomalíství, jenž by pak sotva mnoho
se uchyloval od dosavadních úsudk, vynesených svdomitjšími znalci.

Objevené klamné pípisky totiž nevaln dotýkají se historie drobnomalby.
Ze slavných miniaturových rukopis, o kterých historie eského

drobnomalíství dotud vyprávla, musíme odíci se toliko jediného

;

jest to Bible Jaromská v eském Museu, práce francouzská z 13.

století ; nkterý všeteník udlal v ní z proroka Barucha písae Zby-
hnva Ratiboského, a z proroka Aggea illuminátora Bohuši Litom-
ického, i pipsal také rok 1259; že to jest podvod, to objevil p. archi-

tekt Baum teprve v nedávných letech. Z eského umní odpadá
také Concordantia discordantium canonum, dílo pvodu vlaského

;
jest

též novými pípisky zostuzeno, ale nepikládala se mu nikdy obzvláštní

dležitost.

Podvodný pípisek nachází se také v misále pipisovaném arci-

biskupu Okovi z Vlašim (1364— 1379), kdež nepovolaná ruka pod
obrázek nkterého proroka pipsala jméno : Petr Brzuchaty (ímž ml
se rozumti patrn Petrus Yentrosus, len bratrstva malíského v Praze
r. 1348); nebožtík K. VI. Zap prohlásil již ped 15 lety ve Slovníku

Nauném (11. 453), že to jest apokryf, a tedy se tím žádný znalec

nepoteboval klamati ; dle vší podobnosti jest však a zstane ten kodex
pvodu eského.

Nejvtší klam stal se v illustrovaném rukopise Mater Verborum

;

tam nachází se jméno písae Vacerad, jméno illuminátora Mierozlaus,

a chybn zkrácený letopoet 1202 — a vše to, jakož i vtšina e-
ských gloss toho rukopisu, jest pipsáno pozd, snad teprve v našem
století. Celá ada uenc byla tím oklamána, a p. Woltmann nenáleží

k tm, kteí tomu klamu pišli na stopu, pokládat ješt ve své tištné

pednášce (str. 36) smyšleného Miroslava za skuteného illuminátora.

A co následuje z nynjšího objevu o tom apokryfu? Že neznáme jmena
skuteného písae a illuminátora, že neznáme letopotu, kdy Mater
Verborum byla zdlána (položí se snad asi do prostedka 13. století),

ale také zárove, že ten rukupis umlecky ozdobený zstane prací

eskou, nebo mnohé eské glossy v nm pocházejí pece od prvot-

ního písae.
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Podobn má se to s modlící knihou arcibiskupa Arnošta z Par-

dubic, a s jinou eenou Liber Viaticus Jana biskupa Litomyšlského
;

oba ty vzácné miniaturové rukopisy beze vší pochyby jsou výrobky

eské drobnomalíské školy z doby Karlovy ; že nkdo nepovolaný

napsal do nich smyšlené jméno illuminátora Zbyška z Trotiny, to jim

eskosti ani nepidá ani neubere.

Obrázkovou bibli Yelislavovu chce p. Woltmann oddisputovati

Yelislavovi a zárove i echm vbec. Pochází asi z konce 13. sto-

letí. Krom píbh biblických jest tam také zobrazena legenda o sv.

Tácslavu, a již tím samým osvduje se tato umlecká památka ja-

kožto dílo domácí, eské. Na jednom list kleí ped sv. Kateinou

mladý lovk, z jehož sepjatých rukou bží blánka s nápisem: Sancta

Kateina exaudi famulum tuum Vellislaum. Z toho soudí se obecn,

že Velislav zde vyobrazený byl kresliem té knihy. P. Woltmann praví,

že to mínní jest „zcela libovolné," a že ten mladý lovk tu knihu

si dal dlati. Neníliž toto tvrzení pi nejmenším rovnž zcela libo-

volné? V Passionále abatyše Kunhuty z r. 1312 nacházejí se dv
postavy, kleící ped touž abatyší, jedna dosplá, druhá mladá ; ná-

pisy oznamují, že starší muž jest dominikáu Kolda, skladatel, a ten

mladší lovk kanovník Beneš, písa passionálu
;

jest to pravé štstí

tohoto eského Koldy i Beneše, že k svým podobiznám napsali si

hned jména svá i charakter, sic by je p. Woltmann dozajista vyhlásil

za zákazníky nebo dárce toho Passionálu; nebo dle jeho apriorického

vdní tak ohyzdná jména, jako jsou Velislav, Beneš atd., nemohou
náležeti žádným umlcm, nýbrž nanejvýš takovým osobám, které si

u nmeckých umlc za eské peníze nco objednaly.

Z celé ady slavných a slavených miniaturových rukopis eských,
poínaje s kodexem Vyšehradským z 11. století až do války husitské,

toliko u pti knih jest nám pvodce povdom, totiž krom Velislava a

Beneše toliko Ilodík, jenž roku 1376 psal a maloval skvostné Ponti-

fikále pro Albrechta ze Šternberka biskupa Litomyšlského ; Skíek
(Skrziczek) krasopisec a malí Dekret Gratianových v archivu kapituly

Pražské; a Fráa, jenž spolu s jedním Štrasburanem zhotovil lazeb-

nickou bibli krále Vácslava IV. (nyní ve Vídni). Náhodou máme zde mezi

šesti umlci pt ech; u ostatních knih drobnomalbami ozdobených,

které se zachovaly v Cechách, neznáme umlce jejich, a z obsahu

mnohých musí se souditi, že vznikly v echách. U jiných nelze ovšem

pochybovati, že byly sem koupeny z ciziny, a sice nejpknjší z Francie

Vlach, jakož zase mnohé eské umlecké výrobky zachovaly se

v cizích zemích. A jako u dél nepochybn eských bývají nám pvodci
aepovdomi, tak zase z historických pramen 14. století známe v Praze

hezký poet illuniiiiátorú, a nevíme, která díla vykonali, a nco psáti

a kresliti museli. Rovnž tak torna jest s velkými malbami a se vším

Brnním vbec. Máme umlecká díla, jež nkdo v echách vykonati

DUSel, i známe mnohé umélee, kteí v echách psobili, ale málo

kdy víme, které dílo od kterého umélee pochází. To vše má se yše-

Btrann zkoumati, a svéiiomitý muž vdy pestane na spolehlivých vý-

sledcích, teba byly kusé; avšak hned pedkem dle pouhé libosti w
posuzovati, pisuzovati a odsuzovati, to není spusob vdy.
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V dob románské (do 13. století) bylo prý všechno umní v Ce-

chách nmecké proto, že hlavní sídla jeho byly kláštery, a ty byly

prý nmecké. A v dob gotické (od 13. st.) bylo prý všechno umni
v echách nmeckým zase proto, že provozovalo se od mšan,
a msta byla nmecká. To pánm Grueberovi a Woltmannovi snadno

se vysloví, ale nesnadno se dokáže
;
pihlednemeli k tomu dkazu blíže,

kulhá siln, jako díve kulhal pi klášteích. Nikdo nepopírá, že msta
zakládaná v Cechách ve 13. století byla osazována osadníky nmeckými;
nikdo nepopírá, že nejbohatší mšanské rodiny 14. století byly

vtším dílem pvodu nmeckého, a že Nmci podrželi správu mstskou
ve svých rukou namnoze až do války husitské, tak že úední e ve

mnohých vtších mstech, pokud nebyla latinská, byla nmecká, a málo

kde eská, Avšak vedle tchto známých vcí nemá se zapomínati na

to, že v mstech hned od prvopoátku dala se promna nenáhlá ale

ustaviná ; eský živel neustále pitékal z venkova do mst, a rozmohl

se v nich tak, že v letech 1420—1424 po útku nebo po vypuzení

nkolika málo nmeckých rodin jedno katolicko-nmecké msto po

druhém mnilo se v husitskoeské. Kdy by nebylo té pedešlé ne-

náhlá promny, byl by musel Zižka býti divotvorcem, aby z tisíc a

tisíc nmeckých mšan ruky obrácením nadlal ech. Však jsme

i bez krveprolití ten zázrak vidli za naší pamti dvakrát (r. 1848
a po r. 1860), že msta v echách promnila svj zevnjšek z n-
meckého v eský, a úední e nmecká ustupovala v nich eštin.
Kterak tomu bylo ped válkou husitskou, o tom jsme do podrobná poueni
dosud toliko pokud se týe mst Pražských. Prof. Tomek, jenž

v monumentálním díle svém o Praze postupuje se svrchovanou dklad-
ností, píše o tom jak následuje (II. 512): „Z ouplného popisu všech

píjmení, která se v písemných pamtech z toho asu (Karla IV. a

Vácslava IV.) nacházejí, dá se seísti píjmení eských celkem 1416,

píjmení nmeckých 693, což iní pomr dvou tetin jmen eských
a asi jedné tetiny nmeckých. S tím by se dosti dobe mohlo srov-

nati setení rodných míst, ze kterých pocházeli jednotliví mšané
Pražští. Všech místních jmen, která se pidávají ke jménm osobním

k uritjšími naznaení osob, jest 799 z ech a Moravy, 154 pak ze

zenií nmeckých, poítajíc k tmto také Slezsko a Lužici . . . Ne-

myslím však proto pece, že by v dob Karla IV. nebo Vácslava IV.

celá tetina obyvatelstva Prahy byla náležela k národnosti nmecké,
nýbrž mám za to, že byl poet Nmc mnohem menší, a to z té pí-

iny, že se v listinách všude a vždycky více vyskytují jména osob

možnjších než ostatních, kterých poet jist byl vtší; možnjší však

bylo v Praze v onom vku vždy obyvatelstvo nmecké, proež o nm
jest více zmínek v pamtech písemných než o eském."

To platí o Praze úhrnkem. Dle téhož badatele byl však veliký

rozdíl mezi jednotlivými obcemi hlavního msta. Na Starém Mst
bylo Nmc pomrn nejvíce, a oni mli správu obecní nejvíce v rukou

svých ; úední písemnosti jsou latinské a nmecké. Na Malé Stran
však obyvatelstvo eské v drahé polovici 14. století nabývalo vždy

vtší pevahy nad nmeckým ; soudilo se tam již po esku, jakž vy-

svítá z mstské knihy od r. 1403, psané sice latinsky, ve které však



O historii výtvarného umni v Cechách. 335

právnické názvy vykládají se zhusta pidanými názvy eskými, nikdy

ne nmeckými. Nové Msto, nejsouc založeno co osada pro cizince,

bylo hned od prvopoátku eské, nmecká jména naskytují se v nm
jen poídku; v úedním písemnictví není tam po nmin ani stopy,

ve 14. století psalo se vše latinsky, a hned na poátku 15. století

objevuje se také eština, ve které jsou tam psány i nkteré rozsudky

z rady Staromstské. Msteko Hradany bylo rovnž od prvopoátku

eské, nmecká jména objevují se tam jen nahodile ; mstské knihy

jsou tam latinské, jednu chvíli (r. 1388) psalo se do nich také esky,

nmecky nikdy nic.

Podle tohoto výzkumu o národnosti v mstech Pražských mžeme
souditi, že i v jiných mstech po Cechách bylo tomu podobn. Když
pak mšanstvo v echách za doby Karlovy bylo sotva s tetinu n-
mecké, vyvrácen jest také úsudek, že by umní toho asu bylo pro-

vozováno výhradn anebo vtšinou od Nnic.
S touž povrchností a lehkostí, jako nmeckosti mst, dovolávají se

pp. Grueber i Woltmann domnlé nmecké pevahy v bratrství malí,
jež bylo založeno v Praze r. 1348. Jest pravda, že prvotní stanwy toho

spolku jsou nmecké, ale rovnž jest pravda, že byly záhy peloženy

do dobré eštiny. Mloli to bratrstvo s poátku na Starém Mst
ráz více nmecký, dostal v nm živel eský z Nového Msta i odjinud

bhem 60 let nepochybnou pevahu, a íselnou vtšinu ml v nm
snad vždycky. Snadno se ekne, že nmecká jména v nm pevládají:

ale poítejme je naped, pak tcprv same.' Nejstarší kniha toho bra-

trstva obsahuje také seznamy len z let 1348 až do války husitské.

Ve všech seznamech lze napoísti asi 104 rzná jména mužských
len. Pokusil jsem se roztíditi tato jména v eská a nmecká, a na-

poetl jsem 60 jmen eských a 30 nmeckých — náhodou týž pomr,
jejž našel prof. Tomek v Praze vbec; krom toho byl v bratrstvu za-

psán jeden Francouz, a o 13 jménech nelze doprosta íci, náleželali

Cechm nebo Nmcm. lenové bratrstva malíského nebyli však sami

malíi, jakož zase napak nevšichni malíi Pražští byli leny tohoto

bratrstva. V nmeckých spisech ješt poád rozšiuje se mylné mínní
p tom, akoli Tomek jizvil, díle Djepisu Prahy (381— 388) tu vc
náležit objasnil. Rozeznávaly se za onoho asu emeslnické poádkj
od bratrstev. Artikule poádk obsahovaly pravidla o provozování

živnosti; kdo chtl jisté emeslo provozovati, musel se podrobiti tmto
pravidlm a pistoupiti k poádku. Naproti tomu bratrstva byly spolky

dobrovolné, zízené k spolenému vykonávání jistých pobožností a

k slušnému pochovávání zemelých len; za leny mohli tudy býti pi-
jímáni lidé rozliného zamstnání. Taliové bylo prvotn také bratrstvo

malíské; stanovy jeho pedpisují o pobožnostech, pohbech a o kázni,

ale o provozování umní malíského neobsahují nieho; což vše teprv

po válce husl /mnilo. Založeno bylo to bratrstvo od malí
a štítaíu. ale pijímáni byli do nho také sklenái, zlatotepci, holii.

knihai, pokrývai a jiní emeslníci i jejich synové i ženy. U mnohých
len není zamstnání poznamenáno. Vybral jsem ze všech len ty,

u jichž jmen jesl pipsáno njaké zamstnání umlecké, totiž malíe,
illuminátory ili drobnomalíe, a ezáky (sculptores, snyzcr Schnitzer),
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kterými se mají rozumti snad ezbái ; i napoítal jsem mezi 104
leny bratrstva 20 malí, 3 illuminátory a 10 ezák, dohromady

33 umlce. To však daleko není úplný poet tehdejších výtvarník

Pražských, nebo Tomek (II. 382) napoítal z jiných pramen za Karla IV.

a Vácslava IV. v Praze 98 malí a 10 illuminátor. Hledl jsem

také ponkud seísti, kolik bylo ech a kolik Nmc mezi 33 umlci
v bratrstvu malíském, soud dle jmen a nkterých pípisk; aby také

tená sám mohl o tom souditi, uvedu všechna jména. Illuminátoi

všichni ti byli eši (Štpánek, Janek, Lucass = Lukáš). Mezi 10 e-
záky nacházím 7 ech (Vácslav, Mikeš, Petík, Janek, Janek Malý,

Kišan, Vank), 2 Nmce (Nyclas, Kuncz snyzer, ale též rzezak),

a 1 nejistého (Petrus). Mezi 20 malíi bylo aspo 11 ech (La-

dislaus, Magister Stephanus Bohemus, Jenyck Poehm, Waczlaw Pehm
raoler, Nicolaus de Chotieborz, Václavík, M. Rohlík, M. Michal, Duchek,

Erazim, Ffranczierz malerz); za Nmce kladu 4 (M. Clo, M. Gyrkl,

Niklas Rothbecher, a M. Kuncz, jejž pro nmecké jméno piítám
Nmcm, a zapsán jest po esku: kraluow malerz) ; zúplna pochybné

národnosti jest 5 malí (proslulý M. Theodoricus, Philippus, M. Rubin,

Petrus Kynyzs, Fridrich malerz). Dle toho bylo úhrnkem mezi 33
umlci v bratrstv malíském 21 ech, asi 6 Nmc a 6 pochybných.

Teba že u nkterých osob nevíme, na kterou stranu bychom je

postaviti mli, pece dle tohoto sestavení nemže býti pochyby o tom,

že mezi umlci v bratrstv malíském byly dobré dv tetiny echv.
I jest se skuten diviti, kterak nkdo mže o toto bratrstvo podpírati

svoje pedpojaté mínní, jako by umní v echách, když slavilo pod
Karlem svou zlatou dobu, bylo se nacházelo úpln anebo pevahou
v rukou nmeckých!

Že sloh gotický vznikl ve Francii, uznává p. Woltmann bez

obalu ano s drazem ; ale mrzí se, že když gotika již z Francie byla

pešla do Nmec, echové ješt dlouho sáhali po ní do Francie, „akoli

toho již nebylo poteba;" totiž nebylo toho poteba pro ty, kteí nyní

všechno umní v echách chtjí piísti Nmcm. Pro nás jest ten

vliv francouzský tím zajímavjší, ím mén jest protivníkovi vhod

;

i byl on za posledních Pemyslovic a až do prostedku 14. století

mnohem vtší, nežli bychom se domnívali, soudíce dle pozdjších as.
Nejlepší znatel literatury staroeské ukázal nedávno ve Svtozoru

(1877 ís. 2. a 3.), že nové názvy šatv a odní rytíského, jež se

vyškytají u nás za oné doby, jsou „skoro venkoncem nikoliv nmecké,
nýbrž románské, zejména francouzské." Odkud picházely mody a nové

mravy, odtud picházelo i umní. Ve stavitelství jsme o tom zpra-

veni pomrn nejlépe, a vždy ješt nedostaten.
Za panování toulavého krále Jana nejvtším pítelem umní v e-

chách byl biskup Pražský Jan z Dražic. Souvký kroniká, kanovník

František, zaznamenal obšírn vše, co chvalného o tomto biskupovi

vdl. Ten vypravuje, kterak biskup Jan umínil si vystavti most pes
Labe u svého msta Roudnice; a ponvadž prý „v království eském
ani v sousedních zemích nemohl najíti mistr v takovém díle zkuše-

ných," poslal ke dvoru papežskému pro mistra Viléma, se kterým byl

o té vci mluvíval, když sám také v Avignone dlouhá léta pebýval.
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Mistr Vilém pivedl s sebou z Francie ti tovaryše do Cech, dne

24. srpna 1333 položil slavn základní kámen k mostu, vystavl dva

pilíe s jedním klenutým obloukem, a již píštího roku (1334) dobe
od biskupa odmnn vrátil se do vlasti i se svými tovaryši

;
potom

pak „jiní emeslníci z našeho národu, kteí od onch píchozích doko-

nale se vyuili," stavli a dostavli most Roudnický z kamen pevných

tesaných. — Tu máme píklad, kterak síly cizozemské i domácí spolu-

psobívaly pi umlých dílech v naší vlasti.

Týž biskup Jan r. 1332 založil v Roudnici kostel P.Marie; zdi

jeho stavny byly „z kvádr tesaných, stecha byla pevná a ozdobná.

Okna vyozdobil kružbami podivuhodnými umle ezanými i skly pe-
krásnými." Nový klášter pi témž kostele v Roudnici „ozdobil sochami

z kamene umle tesanými, zlatem a stíbrem okrášlenými, vzácnými

barvami a ušlechtilými malbami rozdíln vyznamenanými." Kostel Rou-
dnický byl dostavn a posvcen r. 1340. — Dle tchto dát mžeme
posouditi zevrubnost a spolehlivost Grueberovu, jenž mistru Vilémovi

z Avignona piítá netoliko vystavní mostu, ale i nádherného kláštera

a kostela v Roudnici; zbytky ornamentiky prozrazují prý francouzského

stavitele. Stavlli to opravdu Francouz, musel by to býti jiný než

Vilém, jenž v Roudnici toliko jeden rok pobyl. Rovnž nic nevíme

o tch mistích, kteí témuž biskupovi pestavovali hrady, stavli kostel

Jiljí v Praze, a opravili i vyozdobili dvr biskupský v Mostské

ulici na Malé Stran (naproti ÍSteinicm) ; v tomto dvoe dal biskup

Jan kapli vyozdobiti obrazy biskup Pražských ; stny velkého veeadla
byly plny pouných verš, maleb a znak knížecích a panských ; ve

vlastním pak pokoji dal biskup vymalovati obrazy a symboly prorok
i apoštol s nápisy dle njakého vzoru, jejž prý spolu s tmi verši

pinesl s sebou z Avignona (Ser r. B. II. (J5, 107—109, 257). Byl
tehdáž Avignon pod vládou nádherymilovných papež jedním z hlavních

sídel všelikého umní.
Králevic Karel, když r. 1333 uvázal se ve správu Cech i Moravy,

poal hned na hrade Pražském stavti od základu nový palác královský :

dle letopisce Františka byla to stavba „velice nákladná, podivuhodná,

jakáž díve nikdy v tomto království nebyla vídána;" a sice stavna
byla „dle vzoru paláce krále francouzského" (Ser. r. B. II. 181). Král

Jan r. 1335 a pozdji v této stavb pokraoval; kronika Zbraslavská

praví, že stavlo se spsóbem francouzským (módo Gallico), t. j.

slohem gotickým picházejícím sem z Francie (Tomkovy Základy IV.

126). V tch letech dávali prý oba panovníci mnoho stavti na bu-

dovách královských na Starém Mst, v Hradci Králové a jinde. —
Když nový palác na hrad Pražském stavl se s nebývalou nádherou

dle vzoru Louvr, rozumí se tém samo sebou, že stavbu ídil njaký
franeouzský stavitel, povolaný z Paíže. A rovnž rozumí se samo
sebou, že i domácí stavitelov pi jiných stavbách napodobovali umní
pinesené sem od tchto francouzských mistr

;
piuovali se jemu dílem

osobn od nich samých, dílem na hotových stavbách od cizozemc prove-

dených. Promny ve slohu stavitelském mly tehdáž týž bh jako nyní

promny v kroji: z Francie picházely do cizích sídelních mst, odtud

pak se šíily do píbytk panských, do mst menších, i do vesnic.

22
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Roku 1344 pivedl s sebou Karel z Avignona Matiáše z Arrasu,
prvního stavitele nynjšího kostela Svatovítského; téhož roku položen

základní kámen ke kru jeho. Grueber chtl z Matiáše, rodilého

z francouzského Arrasu, udlati Dolnonmce, ale byl s tím vynálezem

krátce odbyt i od samých Nmc. Za to však všichni nmetí spiso-

vatelé o kostele Svatovítském jsou svorni v tom, že úastenství Ma-
tiášovo má se co nejvíce zmenšiti, aby zvtšily se zásluhy Petra Parlée.

Všichni soudívají dle pouhé rozdílnosti pilí v nynjším chrám, že

Matiáš stavl toliko v nejvýchodnjší ástce okolo hlavního oltáe

;

skuten rozeznávají se v nynjším kostele trojí rozdílné pilíe, jejichž

lenitost jest na východ nejchudší, na západ nejbohatší; avšak pra-

meny historické pouují každého, kdo si jich všímati chce, že již ped
rokem 1352, kdy Matiáš z Arrasu zemel, byli v novém kru kostela

(pod nynjší kruchtou) pochováváni lenové rodiny královské, a u toho

královského hrobu zizovány oltáe (stály tam ti na jae 1353);
musely tedy i západní pilíe býti stavny již od Matiáše, a nad nimi

snad ve výšce triforia byla udlána nejspíš prozatímná stecha. Od
Matiáše musel pocházeti plán k celému kostelu, od nho vystavny
byly nkteré kaple okolo hlavního oltáe. Vnec kaplí pi ochozu

okolo oltáe pokládá se za charakteristickou známku francouzské

gothiky ; v Nmcích pijali ten pdorys pi dómu Kolínském, když

tamjší hu kamennická dle piznání p. Woltmanna „stála docela pod

vlivem francouzským."- Matiáš Arraský nebyl však první, jenž tento

vývoj pdorysu do ech uvedl ; dva veliké cisterciácké kostely s polo-

vncem kaplí stavny byly v echách již na sklonku 13. století,

v Sedlci a ve Zbraslavi ; dle toho zdá se, že také král Vácslav II. ku

provedení tchto velikolepých staveb povolal francouzského mistra.

Ve stavb kostela Svatovítského po smrti Matiáše z Arrasu

(1352) pokraovali nepochybn domácí kamenníci, až r. 1356 císa
Karel povolal k tomu Petra Parlée z Gmunda ve Švábích. Kdo byl

jeho otec (Henricus de Polonia), o to nebudu pimnožovati hádek

zbytených a na ten as bezvýsledných. Kdo a priori má za to, že

Petrv otec nemohl pijíti do Nmec z Polska, jako by v Polsku ne-

bylo bývalo kamenník, ten af se podívá do Krakova, a uvidí tam
kamennické práce z vku 14. i z dob starších. Že Petr ml prý ženu

z Kolína nad Rýnem a provdal tam dceru, to nic nedokazuje ; bylat

jiná jeho manželka Lidmila, a proto Petr pece nebyl pvodu eského.
Dvodn poznamenal Tomek o Petrovi, že mezi echy brzy zdomácnl

;

co Friedjung (Karl IV. 256) proti tomu namítá, spoívá na omylu.

Z manželek jeho nejdéle pi nm byla živa eška Lidmila; jeden syn

jmenoval se Vácslav, a píše se tou eskou formou i v latinských

spisech
;
píjmení Parler zeštlo a psává se i v latin Parlerz

;
patrn

ml domácnost víc eskou než nmeckou. Rozhodující okolnost jest

však ta, že Petr zasedal v letech 1360— 1367 jakožto konšel v eské
rad eského msteka Hradan. Avšak pi tom pi všem rádi pi-

znáváme, že Petr Parlé byl rodem Nmec a nejznamenitjší nmecký
umlec, jenž kdy v echách psobil. On pracoval na kostele Svato-

vítském asi 40 let, a dokonil netoliko kr (jenž dosud stojí) a píní
lo, ale založil také dlouhou ás kostela, z níž se nic nezachovalo
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krom základ v zemi (tam kde se nyní znova staví). Po nm ídil

stavbu syn jeho Jan, jenž poal stavti také nynjší vž ; r. 1407 byl

již mrtev, a z dalších stavitel známe toliko Petra, jejž též Petrlíkem

jmenovali; za nho boue husitská zastavila stavbu první svatyn

v zemi.

Petr Parlé vystavl také kr kaple všech svatých na hrad
Pražském, ídil stavbu mostu Karlova v Praze, a poal nádhern pe-
stavovati kostel v Kolín nad Labem. Kdo v tch asích ídil stavbu

pepevného a penádherného Karlšteina, podivuhodného a svého sp-
sobu jediného kostela na Karlov, a mnohých jiných znamenitých budov

církevních a svtských, o tom zhola nic nevíme. Není však radno,

všechny Karolinské stavby pipisovati stavitelm Svatovítským; tit ne-

mohli ke všemu staiti, a když nápis v triforiu vypoítává i kapli

všech svatých a kostel Kolínský, byl by sotva opomenul jmenovati

Karlov a Karlštein, kdy by pocházely od Parléc. Muselo v echách
úinkovati tehdáž nkolik výtených stavitel vedle sebe souasn.
Y jižních echách proslul pknými stavbami kostelními na poátku
15. století mistr Stank, jehož umní ddili po nm synové Jan

a Kíž.
Stavitelov 14. století vytvoili u nás dokonalé vzory krásy,

kteréž tuto platnost podrží na vždy. Menší mrou platí to o tehdejších

sochaích a malíích, kteí obojí ve svém tvoení nedbali náležit

6 pirozenou úmrnost ili proportionalitu, malím pak nad to

scházela známost pravidel perspektivy. Také o tchto oborech vý-

tvarného umní jsme mén zpraveni, nežli o stavitelství. Známe sice

jména nkterých malí ve služb královské, ale co který z nich vy-

konal, o tom máme jistotu toliko pi nkolika málo obrazích. Jisto

jest, že císa Karel pál každému smru umní, a že milované krá-

lovství své eské ozdobiti chtl umním celého svta. Mistr Dtich,
Theodoricus, nepochybn týž. který byl prvním starostou bratrstva ma-
líského, slov r. 1359 malíem císaským; o pvodu jeho nevíme nic;

jiní malíi ve služb -Karla IV. byli Italián Tomáš z Modeny (de Mu-
tina) a Nmec Mikuláš Wurruser ze Štrasburka; snad všichni ti pra-

covali na vyozdobení Karlštejna. Italských umlc bylo zde zamstnáno
nejspíš více; fresky v ambite kláštera Emauského ukazují na školu

(íiottovu, a o mosaice na kostele Svatovítském praví letopisec, že jest

vyvedena spsobem eckým (more graeco) ; to umní pstovalo se

tehdáž na západ skoro jen v Itálii. Královským malíem Vácslava IV.

jmenuje se v letech 1382— 1392 Ješek, patrn ech (Jessco dictus

malerz, pictor regis); pozdji pak po r. 1405 Kunc, dle jména pvodu
nmeckého, ale nejspíš poeštily; žil v Praze ješt r. 1433; syn jeho

byl Vác.slav neb Vank, a oba jsou zapsáni do bratrstva malíského
po risku (Kuncz kraluow malerz, Waniek syn Kunczuow.) —

Válka husitská netoliko zastavila všechnu vtší innost kraso-

umnou v echách, ale bohužel i zkazila velikou ást toho, co krásného

pedešli vkové vykonali. Jakmile však vraceli se pokojnjší asové,

obživovala krásouma znova, a za Vladislava II. dostoupilo k znameni-

tému rozkvtu zejména umní stavitelské, drobnomalíské a všeliká e-
mesla umlecká. Tehdáž vyrostla druhá nejkrásnjší gotická budova

22*
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v zemi, kostel sv. Barbory v Kutné Hoe, stavný od Matiáše Rejska

z Prostjova a Beneše z Loun ; tito dva geniální mistrové vévodí v etném
kruhu tehdejších stavitel eských, a u obou vedle pvodních myšlenek

jejich pozorovati jest vliv vzor anglických z pozdní gotiky; Beneš

Lounský pibíral již také vlaskou renaissanci. *) Celá tato doba kraso-

umného rozkvtu za pozdní gotiky v echách byla výhradn eská:
dvr královský byl eský, šlechta v celé zemi byla eská, rovnž tak

i msta až na nkolik málo výjimek ; umlci v echách inní byli e-
chové, a stojí v historickém svtle mnohem jasnjším než bývalo za

dob pedešlých. Ani p. Woltmann neumí o nmeckém umní v Cechách

nic básniti ; byla to ovšem doba pro nminu v echách tak smutná,

jak pro krásoumu potšitelná. Pan Grueber postaral se nám dodatené
pi tom také ješt o kratochvíli; chce totiž zachovati Matiáše Rejska

pro nmecké nebe tím filologickým dmyslem, že prý dostal jméno

Reiseck proto, že nadlal všude mnoho kout a roh (Ecken)

!

V následujících potom dobách pestává nám všechna poteba,

abychom se bránili proti tvrzení, jako by všechno Umní v echách
bylo nmecké. Grueberovy spisy nejdou za pozdní gotiku dále; p.

Woltmann pak vyznává, že renaissance byla do ech uvedena z Itálie,

i že v dob barokové stavli zde italští misti, vedle nichž pstovali

týž sloh umlci domácí, a to prý skoro s vtším ješt štstím; takže

prý „umní té doby sotva se mže nazvati nmeckým." A z této doby,

ve které p. Woltmann o nmeckém umní v echách nic neví, pochází

nejvtší ást palác, kostel, obraz a soch, jež v echách vbec
máme. —

Pehlednme nyní krátce postup sporu o umní v echách. Pan
Woltmann oznámil naped úhrnný výsledek svého prý bádání, že „v um-
leckém vzezení Prahy jest tém vše nmecké." Na tom stojí bez-

výjimen v dob románské, ve které o umlcích skoro nic nevíme;

v dob gotické ped válkou husitskou slevuje p. Woltmann od své zá-

sady asi tou mrou, kterou pibývá zpráv o umlcích ; v dobách po-

husitskýcb, kde vidíme již jasn, neví p. Woltmann o nmeckých umlcích

v echách a jich výrobcích zhola nic. Jakou logikou plyne tedy z toho

všeobecný výsledek, že „v umleckém vzezení Prahy jest tém vše

nmecké"?!
My stopovali jsme v této rozprav svtlejší partie djin kráso-

umy v dob pedhusitské, a kdekoli historické prameny dovolily nám
poznati podrobnosti, všude mohli jsme uení Woltmannovo opraviti;

výsledek byl, že umní a umlci picházeli k nám z Itálie, z Francie

i z Nmec, a že echové ode všech tch národ se piuovali a ne-

pochybn vtší asf toho sami vytvoili, co umleckého z tch as
zbývá; p. Woltmanna nemohli jsme vyvrátiti ani opraviti toliko v tch
partiích, o kterých nikdo nic positivného neví, nad kterými rozkládá

se trna úplná; a na této iré tm toliko zakládá všechno to, co p.

Woltmann více a jinak vdti se praví, nežli domácí badatelov psali

*) Libovolné tvrzení Woltmannovo (Deutsche Kunst in Prag, p. 37), že

renaissance ve Vladislavském sále pochází od njaké opravy po roce

1541, vyvrací se letopotem 1493 vyrytým plloketnimi ciframi na re-

naiesancním obkladu okna.
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a vdí. Jemu v té traé svítí pedsudek o andlské dokonalosti Nmcv
a o nespsobilosti Slovanv k umní a k osvt.

Toliko kdo tímto pedsudkem jest chorobn omámen, mže shle-

dávati njakou dokazovací moc v onch všeobecných dvodech, kte-

rými p. Woltmann chce dokázati nmeckost umní v echách, a kteréž

znjí doslovn takto : ..Pedn jest zde vbec pda nmeckého umní
od té chvíle, od které bylo njaké umní v Praze. Za druhé úinko-

valy sice také mnohonásobn vlivy jiné, ale ty pak byly z Nmec
sem sprostedkovány. Za tetí však z tchto cizích vliv mlo zde

trvání jen to, co Nmecko také sic osvojilo sob." Komu tyto dvody
dostaují, ten týmiž dvody rovnž tak mže dokázati, že americké

brambory, jež eský rolník klidí, jsou nmecké, že Sedlecký doutník,

jejž švihák na Píkopech kouí, jest nmecký, že nmeckým jest boží

vzduch, jejž dýšeme, i déš a sníh, jenž na nás v echách padá a

promáí nás až na naši nmeckou kži, kterou echové teprv od té

doby jsou potaženi, od které také sic v Nmcích vešlo v obyej, cho-

diti v lidské kži.

Touž logikou mohlo by se také dokázati, že všechno umní v Nmcích
bylo románské. Tu však p. Woltmann spouští hned jinou písniku. Když

francouzská gotika s francouzským mravem rytístva pišly do Nmec,
to prý „nebylo žádné pouhé cizinství," nebo „jednota kesanství pe-
važuje zvláštnost národností, a ráz toho slohu stavitelského shoduje

se s rázem a ideálem celé té doby." Naproti tomu jakmile nkterý

umlecký živel pijde do ech budsi z Nmec nebo z románských zemí

pes Nmecko, tu již pestává býti výrazem jednotného kesanstva a

obecného ideálu své doby, tu jest prý již a zstane na vky vkv
živlem nmeckým

!

Ale ptám se, jaký užitek mže z Woltmannovského postupování

vzejíti vdeckému vzdlání historie krásoumy v echách? Studium toto

naskýtá tolik obtíží, že dosud toliko o nkolika málo umleckých pa-

mátkách dovedeno býti mohlo ku konci uspokojivému. Když pak do

tchto tolikých a nesnadných záhad historických a umleckých uvede

se za jediného rozhodího národnost, když otázky vdecké natáhnou

se venkoncem na kopyto pedsudku národního, tu musí z toho násle-

dovati jenom zatemnní tchto úloh a škoda vd.
N« -popírám, že o historii umní v echách nemohlo by se psáti

také na zostuzení jména eského. Všecko na svt, i to nejvznešenjší,

mže se parodovat i travestovat, na všecko dovedou lidé napsati sa-

tiru a paskvil. etli jsme ve veejných listech ped nkolika nedlemi,

jistém nmeckém spolku Pražském persiflovali svadbu v Kán Ga-

lilejské; ale ten komik, který pi tom pedstavoval Ježíše, dozajista

nebyl od pítomných pokládán za vrného zobrazitele kesanství ani

prvotního ani toho, které se vyvinulo postupem historickým. Jest tra-

restie na Aeneidu, na Pannu Orleanskou, a v divadle pi Orfeu v pod-

Wtí smáváme se celé mythologii ecko-ímské ;
ale každý ví, že není

nechce to býti nic více než karikatura. Podobného zpracováni

schopna každá historie, tedy i historie eského umní; ale jen a
nikdo karikaturu nenazývá historií krásoumy, a jméno vdy nepi-

kládá attentátm na obecn lidská pravidla logiky

!
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Vd není nic initi s takovýmto tropením ; ono v ní nemá ni-

žádné oprávnnosti. A nemáli štvaní proti národnosti eské co initi

s historií krásoumy, vizme mželi ono prospti obecným interesm,

nepravím echv, ale Nmcv samých. Vykládá se nám, že emu Nmci
piuili se od Román, to jest Nmcm ke cti ; a co echové pijali

od Nmc, to má platiti za známku inferiority eské a býti echm
na potupu ; chodilli který ech do školy také k Nmci, ano vzalli jen

nmeckou knihu do ruky, ten prý již zaprodal tlo i duši svou Nmcm,
a všechno to, co by pak znamenitého vykonal, nebude dílo eské,
nýbrž dílo nmecké ... Co si má vybrati ech z takových eí?
Pedkové naši dozajista poctiv zaplatili tm nmeckým umlcm,
u kterých si nco objednali, také svým nmeckým uitelm nezstali

sobotales dlužni, a nemínili pi tom uvaliti na nás, své potomky, be-
meno, abychom za n dopláceli nesmluvenými penzi, tím mén abychom
dopláceli ujmou své národní cti. Žádali kdo co takového na nás, muselo
by nám to býti výstrahou, abychom jednali opatrnji nežli pedkové
naši. Koup jest vc dobrovolná, a ob strany hledají v ní svj prospch,
kupující i prodávající ; a bylli by takový prodava, který by za to, že

od nho kupují, pokládal mne za sprostšího a sob podízeného, vyhnul

bych se mu, a šel bych radji se zacházkou ke kupci jinému, jenž ob-

chodní známost odmuje pátelstvím a ne snižováním a nepátelstvím.

Mželiž takovýto výsledek u ech býti na prospch Nmcm?
Nmci jsou netoliko naši sousedé, ale i naši krajané. A když echo-
nmcm se našeptává : Vizte kterak vaši eští spolubydlitelé stojí hlu-

boko pod vámi — zdaž takové popuzování k obapolné zášti srovnává

se s obecným prospchem v zemi, ve které echové a Nmci vedle

sebe pebývají a chtj nechtj pebývati musejí?

Tuším že lépe by bylo echm i echonmcm, kdy by ti cizo-

zemští popuzovai nechali nás obojí na pokoji, abychom jako jindy

v šastnjších dobách mohli spolen pracovati ne na snižování a ostou-

zení, ale na zvelebení a povznesení zem eské, kteráž jest již ode

dávna naší spolenou vlastí.

Nadje v budoucnost Slovanstva.

('váhy

Fr. V. Jeábka.

Arci že jdou jiní cestou hladsf,

Pozd my a tžce za nimi,
Tím jsme ale a náš národ mladší.

Kollar.

I.

Nadje? nic více než nadje? Tak slyším hned po petení nad-

pisu mého tázati se nedvivého tenáe. Co jsou nadje? Starovké
eské písloví je pirovnává s bažantem v povtí. Jak úšklebn zdá

se praktická stízlivost tohoto písloví zvlášt za našich pochybovaných
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dob míiti proti všemu, co nenese jinou firmu než pouhýsh nadjí.

A pece, krajnosti se dotýkají, zrovna v našem vku, ovšem na eko-

nomickém poli , nejen nadje ale zrovna teštivá lehkovrnost má
tak bohatou že, že i naše istokrevná eština musela si z toho vím
chtíc nechtíc osvojiti nmecké jméno „švindl." Pro by tedy kojení

se nadjemi zdravými a podstatnjšími nemlo mít i dnes svou

oprávnnost?
Na každý spsob jest to v kruzích intelligence eské a vbec

slovanské zrovna jakýmsi dogmatem, že Slovanstvo má nejen budoucnost

ale velikou budoucnost. Nuž, na em pak se vlastn zakládá toto

dogma? Jak pevné má koeny? Nejsou to jen illuse vtroplavných

fantast, které pro naši pítomnost jen bursovní nemají ješt žádný kurs?

Nejsou tyto krásné nadje jen tak pohodlným spolehem snivé neinnosti,

doufající, že ti bažanti v povtí — abychom u prosy našeho písloví

zstali — nám budou lítati do otevených úst? i není mnohem
podstatnjší tvrzení Nmcv, ze Slované jsou ješt plém barbarské,

suroví uezávati nosv a opovrhovatelé kapesních šátk, *) kteí stojí

ve vzdlanosti daleko, daleko pozadu za národy evropského západu,

zvlášt pak za Nmci, tmito dnes primátory v „kulturkanipfu" a

prvními váleníky svta?
Pokusme se jednou o objasnní všech tchto otázek, po pípad

o vyvrácení námitek. Slovanstvo za nynjších pomrv nemá vru ustláno

na ržích. Jsouc tištno nejen od Nmcv a Italiánúv, národv na

každý spsob pokroilejších, jest vydáno na pospasy i Maarm
a Turkm, jimž barbarskost jejich a nedávný ješt píchod z Asie do-

konce nevadí, býti nicmén avantgardou téhož vzdlaného evropského

západu. Tak zdá se Slovanstvo práv za nynjšího okamžiku viseti

jaksi mezi životem a smrtí, nejsouc k životu dosti silné a k smrti

za-^ ne dost hrdinsky odhodlané. Raško pak, jediná velmoc slovanská

naproti tyem, pti ostatním velmocem civilisovaným zdá se všeobecnou

nedokavost zrovna unavovati svou prý váhavostí, nerozhodností a

jakou-i nedvrou ve vlastní válenickon sílu. Ze všech stran staví se

Slovanstvu nepestupné náspy v cestu, všecek možný dmysl se vyer-
pává, aby házeny byly na jeho dráhu umlé pekážky, aby Slovanstvo —
aneb, což pi nerozdílnosti každého mravního tlesa jedno jest —
zvlášt pední tykadla a pední stráže Slovanstva zoufaly samy nad

sebou a jako klamnou bludiku zatratily víru v budoucnost , která

hnala je ku pedu až dosavade.

,ik zrovna toto ze všech stran vzteklé zuení Antikrista —
imímeli užiti známého populárního porovnání — zrovna ono jest

bezpeným znamením blížícího se jara. Tak vyhlíží každý pechod
rozhodný, každá poslední zkouška ohnm a vodou. Jaká ale útcha
pro každého tichého pracovníka na národa roli ddiné, jaká mravní
síla. jaký popud k nové, zdvojnásobené innosti pro umdlévajícího

bojovníka musel by ležeti v tom, kdy by se ukázalo, že ony nadje
etikou bndoncnosl slavic nejsou jen špatnou smnkou b nejistým

girem, nýbrž úvrem najisto splatným takka na rok a den a j

Vídeská „Neu freie Prea
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k tomu s hojnými úroky ? . . . Pítomný výklad chce pispti ku zvýšení

této dosavad tak mocné víry v budoucnost Slovanstva a zabývati se

jednou zevrubnjším rozborem o tom, na em se ty dosavadní nadje
Slovanv vlastn zakládají.

Slované mají dosud jen nadje, a tch arci hodn mnoho, avšak

skutenost stojí s tmito nadjemi v odporu zrovna kiklavém. Co pak
jest to ale vlastn nadje? Jaký význam má ona se stanoviska du-

chovního, psychologického — a nejnovjší vda filosofická pstuje také

co zvláštní odbor psychologii národv — jaký význam má tedy s tohoto

hledišt pevná víra v lepší budoucnost? Není nadje nic více, než velmi

bezpeným symptomem životní síly, jest to na teplomru bytí národ-

ního rafije, ukazující s uritostí zrovna zevrubnou velikost vnitní pruž-

nosti, vroucnost zápalu, míru tvrí snahy. To jest v život jak jedno-

tlivcv tak národv veliký význam toho, co jmenujeme ideál. On jest

údlem jen bujaré mladosti, podntem k hrdinnosti obtavé a sebe-

zapíravé, nejmocnjší pružinou životní energie, a všecky veliké ctnosti

a slavné skutky, jimž po všecky vky stavlo lovenstvo pomníky,

všecky pojí se k nmu.
Rozhraní mezi jinošstvím a mužstvím jest u lovka vkem ideál,

vk ideál pak jest u národv vkem heroickým, máj života, první

boue plápolající nad prvním pouptem májové rže. A naopak, kde

žádné nadje, žádného ideálu více není, kde trpké zkušenosti aneb

obyejnji život zhýralý strávily již tu poslední možnost doufání, kde
doufání ono dostává již uštpané jméno illuse, tam zavládne zoufalost

se všemi svými píznaky, „bledá neduživost" reflexe, neinná apatie, bez-

nadjný pesimismus. A zbývali pece ješt njaká kapka životní energie,

jeví se na nejvýše co úzkoprsá závist, hledíc tam, kde sama nemže už

být niím, mladším povolancm alespo pekážeti. S tohoto stanoviska

jest teba hledti na nynjší období života slovanského. Stará Evropa,

ím instinktivnji cítí píchod svého soka, ím menší vidí možnost,

pímými cestami zmoci jeho snahy humánní, opravdu všelidské, kteréž

se práv proto tak pirozenými a oprávnnými být vidí obecnému ve-

ejnému svdomí: tím úsilovnji se „Evropa" pouští do tmavých pro-

smyk rozliných intrik, shánjíc na Slovanstvo plané strachy a házejíc

mu ze strany v cestu bubáky rozliných pekážek. Avšak práv tato

titrná vychytralost v pekážení zpraží jen tím jistji elementární sílu

mladého Slovanstva k novému mocnému rozbhu, a první perioda slo-

vanského žití v Evrop pone : devatenácté století se zakoní východem
této nové hvzdy! Díve však, než se pokusíme vysvtliti, jakého asi

rázu bude první ono období, mme díve jaksi thermometrem národní

psychologie sílu nadjí na stran slovanské a velikost zmáhajícího se

pesimismu na stran rozliných jeho protivník.

II.

Mezi tím co ruská literatura v letech ticátých a tyicátých brala

se cizími smry rozliných Byronv a všemi silami upíravé negace od-

suzovala k smrti „Oblomovy" staré feudální Rusi — vytvoila se

v Moskv za vedením Chomjakova, Pogodina, Aksakova a jiných škola
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tak nazvaných Slavjanotilv. Hlavní vedoucí myšlenka tchto uitelv

nynjší mladé Rusi bylo pesvdení, že „západ hnije," a že Rusko

obnovené na základech opravdu slovanských jest povoláno, býti jeho

obnovitelem, respektive ddicem. Západníci stedišt Petrohradského

vidouce skvlé pokroky, oslující vynálezy a kolosální podniky západní

Evropy, posmívali se této podivné theorii, která se jim zdála asi nemén
naivní, jež jako kdy by Afrikáni v Timbuktu nebo Maorisové v Austrálii

zaali se stavti na zadní nohy proti vzdlané Evrop. Ruská pouš
v každém ohledu opozdilá se svými miliony obyvatelstva neumjícími

ísti a psáti, úplný takka nedostatek všelikého prmyslu v jejich vtšinou

ješt devných mstech, nedávno z vesnic vyrostlých, celá Rus zdála

se jim špatnou sokyní „hnijícího" západu, v jehož jediném stedisku

fabriním, Manchestru nebo Lyon skrývá se snad více bohatství, než

ve všech mstech ruských dohromady, ob sídelní nanejvýše vyjímaje.

Slavjanofilm pak zcela správn jevily se ne pokroky materiální, ne

bohatství a pepych, jim se jevily vlastnosti mravní býti hlavní zárukou

veliké budoucnosti národa, tyto pak shledávali v lidu ruském, v jeho

fysické síle a nezkaženosti, v jeho vytrvalé pracovitosti vedle zcela

skrovných pece poteb, v jeho hluboké náboženské pesvdenosti,

jeho zdravých institucích sociálních, jež nedají vzrsti žádnému toula-

vému proletariátu, zkrátka práv v celé té ruské primitivnošti. Starý

zákon djin, jehož železná logika se osvdila, pokud historii lidstva

známe, nyní již asi po tyi tisíce let, zákon, dle nhož pebytek

bohatství a rozmailost luxuriosní jest jistým znamením odkvtání ci-

vilisace, znamením neklamným, že od národv takto zhýralých pevaha

jižjiž pecházeti musí na kmeny mladé „barbarské" njakého blízkého

sousedstva — tento zákon citovali Slavjanofilové s vtším nebo menším

výsledkem na oporu své zamilované these. Slavjanofilové Moskevští byli

více historikové než básníci, a takž scházel jejich ideálm ten mocný

zášleh a rychlý vzrst, jakými dovede na celá pokolení psobiti veliký

básník. Dotekl se sice také slovanské myšlenky i nejvtší básník

ruský Puškin, a odbyl skvle po revoluci polské r. 1830 pomlouvání

Ruska, které se tehdáž mezi krásnými duchy západní Evropy stávalo

už raodou. Píše:

Slovan to mezi sebou vzdor
Domácí starý, bohem rozhodnutý spor.

Otázka, jež nenajde u vás rozešení . . .

Kdo bude b to. by obstál v nerovném tom spoe,
Zdaž vytrvalý Rusin, aneb chrabrý Lech,
Slovanskéli snad eky vplynou v ruské moe,
(i vyschne ono? to hle obsah spor všech.

o. nechtež nás, vy éísti neumíte
Krvavé písmo pravdy svdomité,
Aj, váni jest nmý Kreml a i Praha.

A nerozumn omamils vás

Hrdinských Lecha, soufitnlivá snaha.

\\ sak takové myšlenky, sporé a osamlé, zakmitly jen jako oka-

mžité blyskotky pes obzor ruského básnictví. Slavjanofilství ruské bylo

ne poinem alebrž už odpovdí, a stojí zde jen proto na prvním míst,

že by bez této odpovdi u velikého, samostatného národa ruského slo-

vanská myšlenka byla zstala fantomem bez krve, prázdným snem. Avšak
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poátek slovanské myšlenky, vznik podivného, odvážného toho ideálu

hledati jest daleko mimo Hus, u Slovanv neruských.

Myslitelé tchto neruských Slovan utvoili si na základe historie,

archeologie nho i statistiky pyšnou abstrakci „90milionového velikého

Slovanstva," jemuž budoucnost a pevaha náleží na základ potu hlav.

Píbuznost jazyková kmenv slovanských jim postaovala, ona mla
tvoiti fundament „vzájemnosti" slovanské, spoléhající na vzájemném
uení se slovanským jazykm. Po vzájemnosti jiné, která skuten spo-

juje národy, po vzájemnosti interesv hmotných, po vzájemnosti ekono-

mické se neptali, ponvadž moment ekonomický nevzešel na obzor

jejich ist jen filologického nebo archeologického národozpytného idea-

lismu. Byli myslitelé tito hlavn oásníci a vedle toho jen ješt jazyko-

zpytci nebo nanejvýš historikové, avšak v této své spanilomyslné jedno-

strannosti, v této své básnické nadšenosti byli oni pravými velikány:

jsou to trubadui heroického vku Slovanstva. Každý uhodne, že tu

narážíme hlavn na naši vlast, na kmen eský, obdaený odtud vý-

znamn novým jménem „eskoslovanský." V echách, v Praze vznikl

„veliký slovanský ideál" a sice již na poátku tohoto století Dobrov-
ským. Avšak vtší ješt zásluhu než Cechové má kmen malý, ne-

patrný, i v Slovanstvu samém namnoze opovrhovaný, uherští Slováci.

Tam v tom neúhledném koutku pod Tatrami, v tom malém nárdku,
utlaeném tak, že celou prací rukou svých musí živiti vydíravé pány

své — odtamtud vzešel veliký ten podnt ku vzájemnosti slovanské : na

myšlenku, tebas jen prozatím krásný sen, zbývalo robotujícím trpitelm

a hloubavým pastuchm Podtatí asu a síly dost. Tak si pracují ve

velikém hospodáství pírody do rukou malikost a velikost, nejmenší

kmen slovanský, chudiký Nazaret Slavie ohlásil ohnivými ústy píchod
Mesiáše.

Jako njaký prorok vystoupil Jan Kollar se svou Slávy dcerou.

Povrchní pozorovatel nenajde nic nového v této „veliké písni" Slo-

vanstva : jako kdysi Dante na Yirgila, tak se nyní Kollar podepel zcela

na Dantca, a jako vdcové moderní Evropy, Italiáni, formy truba-

durv, tak Kollar beze strachu ped nepvodností užil formy Petrar-

kovy. Avšak nco nového, velice nového bylo pece v této písni, to,

že se nezrodila v hlav žádného Mickiewicze nebo Puškina, básníkv to

pipuštných slavn na Parnas novoevropský, že vyšla v jazyku takka
vymírajícím, v širším svt neznaném a že pece tu krásnou blahovst

nadje, tu víru v budoucnost Slovanstva hlásala s pesvdivostí uchva-

cující a všeporážející. Kdekoliv otevete Slávy dceru, tato mocná víra

v budoucnost Všeslovanstva dere se vám na mysl s elementární silou

njakého dogmatu, ona jako žár jarního sluneního paprsku stráví

všecek mráz vašeho pochybování, ona opanuje chtíi nechtící vaše srdce.

Máme citovati, co každý zná takka nazpam?

Co sto vk bludných hodlalo, zvrtne doba! —

Nebo na jiném míst:

My co jiní dokázali známe,
Však to skiyto pede jinými,

Co my v knize lidstva býti niamc.
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A což teprv znlka následující:

Co z nás Slávu bude za sto rok,
Cože bude z celé Evropy? . . .

Slávský život na vzor potopy
Rozšíí svých všude meze krok.
A ta. kterou mli za otrok
Jen e kivé Nmc pochopy,
Ozývati se má pod stropy
Palác a v ústech samých sok.
Vdy slávským potekou též žlabem,
Kroj, zvyk i zpv lidu našeho
Bude módním nad Seinou i Labem.
Ó kéž i já radj v tu jsem dobu
Narodil se panství slávského
Aneb potom ješt vstanu z hrobu !

Z tch „sto rok" Kollarem prorokovaných minulo padesáte!

Vyplnilo se alespo polovice jeho krásného snu? My se k tomu v dalším

prbhu svého výkladu ješt vrátíme, avšak nesluší zapomenouti, že

také pohyb historie ku pedu, jako každý pohyb, jde ped se v pro-

porci geometrické, s rychlosti stále vzrstající.

Veliká píse slovanského pvce letíc v Slovanstvu od jednoho

pólu k druhému nezstala ani u Neslovanv nepovšimnutou, a jméno

Kollar muselo, rádo nerado, alespo ponkud býti pipuštno k významu

evropskému, s ním pak ovšem také „eskoslovanský" jazyk. Italián

Mazzini tleskal Kollarovi pochvalu, Nmci, vydšení tím zjevem novým

a nepíjemným, uchýlili se bud k potup, úštpkm nebo ignorování,

dávno vyšlapaným to cestikám všech závistník. Nmecký kulturo-

historik Wachsnrath, jinak vzor povstné nmecké dkladnosti, od-

soudil k ..niemnosti" novjší kulturní snahy echv, za to ale Po-

lákm pisoudil veliké básníky, Miekicwicze a — Kollara!!
Co Kollar v mládeneckém jazyku každého rostoucího národa,

v jazyku poesie hledl uiniti dogmatem, to šíil v mužném jazyka

vdy druhý veliký Slovák. Šafaík. On ve svých „Slovanských Staro-

žitnostech" zaal psáti první pokus kulturních djin všeslovanskýeh,

hádal o prvobytech Slovan, o jich nejstarších mravech, obyejích,

politických podáních a institucích, a tebas nedokonil ohromný podnik.

svj, tebas jen „Starovk" Slovanstva dopsal, jím stala se nicmén
slavistika védou, kniha Šafaíkova nezbytnou pomckou pro každého

evropského aárodozpytce, a zárove jednou z nejhlavnjších knh, na-

praných v jazyku eském, velikou konkurentkou Slávy dcery, Jung-

mannova Slovníku a Palackého Djin eských. Co Šafaík nemohl
dokoniti, proto že to pro vdeckou dkladnost a rozsáhlost pe-
sahovalo meze jednoho života lidského, to jaksi dopovdl tetí z ve-

likých Slováku, a ekl to již — v jazyku ruském. Jest to Ludevít

Stúr. Kniha jeho (jen v málo exempláích tištná) o „budoucnosti
Slovanstva" jest pólo vda pólo basou, jazyk svží a vzletný, logika pak
zdrcující. Po rzná roztroušené theoric Slavjanofilstva jsou tu sneseny
v lehko pehledný celek, budoucnost Slavie nejeví se tu již co mlhavá
nadje, nýbrž co logická nutno*/ djin. „Hnijící západ" a slovanská

..mladost" jsou tu specialisovaný dosti do podrobná, tak že pestá-
vají býti ..ideou" a berou na se tlesnou konkrétnost. Tam na západe
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pi {>o\ ehním lesku zpuchelost.vnitní, zkaženost mrav stále rostoucí,

síla náboženského pesvdení nahrazena pouhou hypokrisií, pokry-

teckým pobožnstkástvím, veejný život ze zdravé a silné scelitosti

stále se drobící na chorobný atomismus, národy dlící se jen na dv
tídy, pebohaté a úpln chudé (tak nazvané proletáe) mezi nimiž

není žádné síly spojující, jen stálá chronická válka obanská mezi

kapitálem a socialismem. Tak jsou stálou válkou vnitní národové

západní neschopni k velikým skutkm, k nimž teba svornosti, ma-
jetek jest dle Proudhona „privilegovaným zlodj stvím" a chudoba dle

Malthusa „nezmnným zákonem božím," a jediným jeho logickým d-
sledkem trpní s „progresivní'' zoufalostí, až konen zavládne nad

lovenstvem neobmezen „hlad a mor" ! To jest vedle pepychu
a nádhery žalostná národohospodáská „vda" západu, její „ekono-

mická harmonie" ! Vedle toho zas je „barbarská surovost" Slovan, od

Nmcv tak posmšn tupená, vlastn zdraví a síla, u nich jsou ješt

živé a mocné všecky pružiny, dávající národm popud k velikým skutkm,
cit náboženský a mravní, u nich veliká snaha ku vzájemnosti a svor-

nosti, u nich mravy ješt prosté a jednoduché, pímost a poctivost

na místo „pokrokového" ducha podvodu, lži, uskoku a intriky. Tak
jsou Slované národ budoucnosti, západní národové Evropy mají už jen

minulost , a pítomnost jest jen boulivým vyrovnáváním této posi-

tivní a negativní elektiny, o jehož výsledku koneném ve prospch
Slovan nemže býti pochybnosti.

Tak a pomocí takových myšlenek a studií vznikalo v národech

slovanských pesvdení o jich veliké budoucnosti, pesvdení, kteréž

dává dnes rozrznným kmenm slovanským tak mocný cit solidárnosti

a mravní pospolitosti. Avšak to jsou snad jen tak illuse Slovanv samých

osob? Který národ by o sob vždy nepedpokládal to, což lepší, a o ji-

ných, což horší? Tot založeno v nejvnitrnjší naší pirozenosti. Jakou

tedy cenu mají fantasie Slovanv samých o sob? Jakou cenu vbec
to všetené „prorokování," kteréž se odvažuje souditi s takovou jistotou

o budoucnosti celých a tak velikých národv? . . . Vždyt* budoucnosti

nezná nikdo, ona zakryta závojem neproniknutelným. Odpovd! na

všecky tyto otázky nám bude snadnjší, zvímeli, nejen jak soudí o tchto
vcech slovanští básníci a myslitelé, nýbrž jak — jednak o Slovanech,

jednak o budoucnosti vlastní — soudí myslitelé tak nazvaných civiliso-

vaných národv západních.

III.

Za posledních dob, snad o nco málo více než za posledních

sto let vznikla na západ nová vda, v níž se jaksi sbíhají oddlené

proudy filosofie a historie, tak nazvaná kulturní historie, nebo, což

není daleko od toho, filosofie djin, zkoumání pevných zákonv, podle

nichž se dje pohyb a pokrok lovenstva. Tou samou dobou, kde

z kroniky, z pouhých letopisv a annálv povstala vlastní historie

zkoumající poslední píiny jednotlivých djinných úkazv, musela se

o krok dál také vyvinovati vda, která domnívala se shledávati u ve-



Nadje v budoucnost Slovanstva. 349

škerérn vývoji lidstva jisty stále platný poádek, trvalý zákon, kterýž

vyplniti se musí. tak že ze stejných píin musejí vznikati stejné ná-

sledky. Yyvinujíli se djiny státv a národv skutené ne pouhou náhodou,

nýbrž na základ písných zákonv, kteréž vypoítati lze zrovna tak,

jako se s nejpísnjší jistotou vypoítá píchod njakého úkazu pí-

rodního, ku p. zatmní msíce, tu arci patrno, že i o budoucnosti lze

nejen na prázdno prorokovati nýbrž s plnou jistotou také mnoho

vdti. A vru, když statistika dovede nezvratnými íslicemi dokázati

vývoj v pítomnosti celých národv ve všech oborech, jich postup nebo

úpadek, pro by ta íselná zevrubnost nemohla se rozšíit i co do asu
na zad a do pedu, a s jakousi íselnou jistotou se nemohlo uzavírati

také z minulosti na budoucnost? Anglian Buckle, jeden z nejnovjších

kulturokistorik, dokázal, že statistická ísla jistých úkazv sociálních,

ku p. každoroní poet jistých zloinv, samovražd, krádeží atd. z-
stávají po celou adu let stejná aneb se odchylují jen velmi nepatrn,

a že tedy mohu s pibližnou takka jistotou povdti, kolik samovražd,

loupeží atd. také budoucí, píšt budoucí atd. rok v jistém širším

okresu spácháno bude. Ejhle ! z toho je vidt, kterak možno o historii

budoucnosti s plnou jistotou nco vdti; avšak zrovna tak, jako lze,

rostoucí úpadek veejné mravností v njakém mst nebo okresu sta-

tisticky vypoítati, zrovna tak možno nejen prorokovati ale s jistotou

vdti o brzkém úpadku jednoho národa nebo státu a o nutném po-

vznesení druhého. Kulturohistorické vdní dává možnost, ukázati na

rafiji hodin asových, a povdti najisto, kolikátá hodina v rozvoji

njakého národa uhodila, jdeli to s ním nahoru nebo dol, jeli jen

doasn nemocen, nebo stojíli na rozhraní smrti. Avšak tot irý fata-

lismus, slyším volati mnohého bázlivého tenáe, to tedy svoboda lidská.

síla vle je pouhý klam, když i v samé historii, v samém život lo-

venstva vládne železný zákon nutnosti. Tot vda rouhavá, chtjící

lovka povýšiti na vševdoucnost božskou. Zdá se skuten, že nkteí
kulturohistorikové, na p. Buckle sám, tak daleko zabloudili, domnívajíce

se, že možno o budoucnosti vypoítati všecko. Buckle to alespo ve

své knize „o vzdlanosti Anglie" skoro tak tvrdí. Avšak to by byla

nejen skutená rouhavost, nýbrž úplný zvrat rozumu. Pravdy jest v tom

tolik, že ím v širším kruhu uiním njaký vdecký výpoet, tím

snáze mohu trefiti, avšak ím užší kruh, tím jest trefení poád tžší

a tžší. Do tere trefiti, v tom mže být jistota, do erného trefí

i nejlepší stelec vždy jen náhodou, do nejjemnjšího stediska s ji-

stotou trefit je vc „arostelc." Jaký bude pes rok poet úmrtností

v echách, mohu až na malou chybu povdti bezpen, kolik lidí ale

ume ve vesnici X, to již mnohem tíže pedpovdti na základ sta-

tistické minulosti ; kdo najisto ume, nelze povdti naprosto. Vše-

obecnosti mohu s jistotou uhodnouti, zevrubnosti nikdy. Tak jest to

s každou vdou. Kdy bude zatmní msíce, možno vypoítati na sekundu,

alo budeli to zatmní také vidti, neobestrouli msíc husté mraky, a

kde ho bude vidti, a jak husté mraky ho obestou, to nedovede ped-
vídati žádný meteorolog. Inženýr dovede vymiti s mathematickou ji-

stotou bh lokomotivy, ale ospalost topie nebo náhlé vbhnutí divokého

býka na kolej nevypoítá žádný pírodozpytec. A totéž platí o filosofii
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djin, o historii kulturní. ím širší úsudek, tím jistjší. Že Slovanstvo

má velikou budoucnost a blízkou, to na základ porovnávání, na základe

historických analogií lze vdti s jistotou, ale které osoby úkol ten

provedou, a v který rok a kterou hodinu se ten nebo onen k osvo-

bození Slovanstva nutný skutek vykoná, to arci nepoví žádný smrtelník.

Tu platí slova ruského básníka Tuteva

:

Kdy smazána již bude vina,

Jež tlaí slávskou rodinu ? . . .

Nuž dvujme v hospodina,

Jen on zná den a hodinu.

Z toho tedy vidti za jedno, že o historické budoucnosti možno

s plnou jistotou mnoho vdti, za druhé, že tímto vdomím nejen netrpí

svoboda lidská, alebrž naopak jistotou všeobecného úsudku se energie

individuální, síla vle, usilovná innost jednotlivc jen zvyšuje a ztroj-

násobuje. Kdo s jistotou ví o píští velikosti Slavie, ten bude jen

tím úsilovnji ve svém oboru k tomu cíli spolupracovati, on tím na-

bude pevného smru a námru své innosti. ím hloubji je kdo pe-
svden o budoucnosti Slovanstva, tím mén mže býti pístupen

pokušení, aby se na nm stal zrádcem.

Než poslyšme již, jaké úsudky o budoucnosti jednak Slovanv,

jednak národv západních pronášejí kulturohistorikové evropští na zá-

klad výše objasnných vdeckých vývodv a analogií.

Voltaire, krom Italiána Vica a krajana svého Montesquieua jeden

z prvních — a což u nho ješt dležitjší vc — jeden z nejznámjších

filosof djin, muž opravdu evropského vlivu a psobení, pivedl ve svém

spise „Les moeurs et 1'esprit des nations" (o mravech a duchu národv)

porovnávací djevdu v Evrop jaksi do mody. Nevdl Voltaire ješt

o Slovanech, ale známy jsou jeho obzvláštní sympatie k tehdejšímu

slovanskému nováku, nejmladší evropské velmoci, státu „Moskevskému,"

jak se totiž ješt njaký as po Petru Velikém nynjší Rus tehdáž

jmenovala. Voltaire díval se velice s vysoká a pohrdliv na souvké
poínající Nmecko Lessingovo, a charakteristický je v tom ohledu jeho

výrok, že po Nmecku „nemluví nmecky než jen postilioni" — tak

byla tehdejší intelligence Germanie pofranštna : — avšak „mladému

Moskevskému státu" prorokoval skvlou budoucnost. ProDiká to na více

místech jeho spisv.

Kulturohistorik pak, jenž neznámé tehdáž „Slovany" po prvé do

širšího svta uvedl, byl Nmec Herder. Muž tento, nadaný neobyejn
bystrým instinktem filosofického djezpytce, s lehkostí hravou jako

veliký stratég pehlížel rozestavené po celém bojišti djin dlouhé šiky

národv, a pronášel slohem jiskrným a básnickým ku podivu trefné

o nich úsudky, kteréž namnoze ješt dnes trvají v pravd své. Po-

ukázav ve svém „ohlasu písní všech národv" již dávno ped nalezením

Rukopisu Kralodvorského ku zvláštnímu pvabu poesie slovanské —
pokud ji znal — postavil zejména ve své knize „Filosofie djin lo-

venstva" Slovanm a jich kulturnímu povolání známý krásný pomník,

dada vlastnostem jich mravním a kulturním rozhodnou pednost ped
Nmci. Výrok Herderv je sice známý, avšak museli bychom pervati

pirozenou souvislost tohoto nártu, kdy bychom mu tuto optn ne-
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popáli místa. Zní takto: „Slovanští národové vtší místo zaujímají

na zemi nežli v historii, mimo jiné píiny hlavn proto, že žili

vzdálenji od ímanv. Shledáváme je nejdív na Donu, pozdji na

Dunaji, tam uprosted Gothv, zde uprosted Hunnv a Bulharv
(jak známo pvodem svým Cudv. Poznám.), s nimiž ve spolku asto
znepokojovali íši ímskou, obyejn co kmenové služební a pomáhající.

Pes veliké svoje skutky zde a onde nebyli nikdy podnikavým náro-

dem vojákv a dobrodružcv, jako Nmci ; naopak táhli se tiše za

tmito, osazujíce uprázdnná po nich místa a zem, až konen mli
v držení svém ohromné prostranství sahající od Donu až k Labi, od

Baltu až k Uralu. Od Liineburka pes Meklenburk, Pomoany, Brani-

borsko, Sasko, Lužici, cechy, Moravu, Slezsko, Polsko, Rusko táhla se

jich bydlišt po této stran Karpat; na oné pak stran Karpat, kdež

již díve byli sídlem v Multansku a Valašsku, šíili se z rozliných

píin poád dál a dále, až je císa ecký Heraklius pijal do Dalmácie,

a znenáhla jimi zízena byla království Slavonie, Bosna, Srbsko, Dal-

mácie. Stejn etn bydleli v Pannonii, ze strany Furlandska osadili

dále jihovýchodní cíp Nmecka, tak že obvod jejich bytv se uzavíral

Štýrském, Korutanskem, Krajinou — nejrozsáhlejší to kus zem, jtjf.

v Evrop jeden národ vtším dílem ješt podnes obývá. Všudy se

usadili za tím úelem, aby kraje od jiných opuštné vzdlávali co ko-

lonisté, pastýi nebo orái, a takž po pedchozích velikých spoustách

sthování národv se stala tichá jejich, pilná pítomnost zemím vysoce

prospšnou. Milovali orbu, zásobu stád a obilí, také rozliná umní
domácnosti, a poínali tudíž s výrobky pírody a pilnosti své užitený

obchod. Podél Baltu od Lubeka vystavli msta námoská, mezi nimiž

Vineta na ostrov Rujanech byla slovanským Amsterodamem ; takž žili

ve spoleenství i s Prusy, Kury a Litvany, jakož jazyk tchto národv
dokazuje. Na Dnpru vystavli Kicv, pi Ilmeni Novgorod, kteréž se

staly brzo kvetoucími msty obchodními spojujíce erné Moe s Baltem

a dovážejíce výrobky východu do severní a západní Evropy. V Nmecku
provozovali hornictví, znali se v tavení a litectví kov, pipravovali sl,

tkali plátno, vaili medovinu, sázeli ovocné stromy, a vedli dle svého

spsoba veselý, hudbou ojaený život. Byli dobroinní, pohostinní až

k marnotratnosti, milovníci venkovské svobody, avšak pi tom povolní

a poslušní, nepátelé loupežení a drancování. Vše to jim nepomohlo
proti útlaku ; naopak vybízelo k nmu. Ponvadž se totiž nehonili za

svétovládou, bojovných ddiných knížat mezi sebou nemli a radji se

dali v poplatnost, jen když mohli zemi svou v míru obývati — za to

ikteí národové, nejvíce pak kmene nmeckého, tžce proti ním
prohešili. Již za Karla Velikého poaly ony války na vyhubení

Slovanv, jichž pravá píina byly patrn výhody obchodní, jakkoli se

za zástru bralo náboženství kesanské. NeboC Frankm hrdopyšným
ovšem bylo pohodlnjší, míti národ pilný, orby a obchodu znalý za

otroky, než by se sami byli tmto umním uili a je pstovali. Co
Frankové poali, dokonali Sašové; po celých provinciích byli Slované

vyhlazováni a snižováni na nevolníky, jejich pak zem rozdávány šlech-

ticm a biskupm. Obchod jejich na Baltickém moi zniili Germáni

:

Vineta jejich vzala útokem Dánv smutný konec, a zbytkové jejích
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uprosted Nmecka podobají se tomu, co Španlé Myši uinili z Pe-
ruanv. Bylliž by to div, kdy by po stoletích poroby a roztrpenosti

národa toboto proti kesanským jeho pánm a loupežníkm mkká jeho

povaha byla se pevrhla v tupou jen lstivost a ukrutnost, pirozenou
otrokm? A pece jest všude, zvlášt kde Slované jakés takés svo-

body požívají, jejich starý ráz ješt znalý. Nešastným se stal tento

národ tím, že pi lásce své k míru a k domácí pilnosti nemohl si

dáti žádnou trvalou ústavu vojenskou, akoli mu chrabrosti pi zoufalém

odporu nescházelo. Nešastným dále tím, že usazením svým mezi ná-

rody zem se dostal na jedné stran v takovou blízkost Nmcv, kdežto

z druhé strany ze zadu zem jeho odkryty byly útokm východních

Tatar, od nichž, zvlášt od Mongolv Slované mnoho utrpli. Le
koleso mnivého asu toí se bez ustání ; a jelikož Slované vtším dílem

nejkrásnjší kraj Evropy mají v držení, kdy by byl dostaten vzdlán
a obchod k nmu oteven

;
jelikož dále nemže jinak býti, než že

v Evrop zákonodárství i politika ím dále bude a musí pracovati

do rukou poád víc a více tiché pilnosti a pokojnému obcování ná-

rodv, než duchu válenickému : takž i vy, nyní hluboko kleslí, kdysi

tak pilní a Mastní národové se probudíte jednou z dlouhé své

mdloby, setesete své okovy otrocké a budete krásných svých krajin

od Adriatského moe až do Karpat, od Donu až k Vltav užívati

co majetku svého, slavíce voln na nich své dávné svátky tiché pil-

nosti a požehnaného obchodu!"

To povstný Herderv náhled, respektive proroctví o budouc-

nosti Slovanv. Tento veliký Nmec byl nejen uitelem Goethea

a Schillera, jichž sympatie k básnictví i k historii Slovanv jsou známy
(viz tragédie Wallenstein a Demetrius), ale Herder byl i vlastním vdcem
nadjí slovanských, a inspirátorem zejména Kollara a elakovskéko. Vy-

padat to našincm dnes jako nesrozumitelné paradoxon, kterak náš

Kollar v Slávy dcei do svého slovanského ráje, kdež jen dobrodincové

Slavie mají místa, mohl vnésti také hlavní editele duchovního snažení

Nmcv, nejen Herdera a Gothea, ale celou adu jiných. Popisuje

jeden kraj slovanského ráje takto

:

Ze jsou cizozemci, z jedné stránky
Odv, z druhé jazyk zjevoval,

Než že duch je s námi spojoval

Zasloužili rajské radovánky:
Helmold, Ditmar, Jornandes tu sedí.

Urgnad sob zdravká s Heningem,
Grimm a Vater na Herdera hledí.

Kohl a Fortis baví Assemanna,
Adelung a Schlózer s Bowringem,
S GoetJiem stolí Gerhard, Tahví panna.

Vedle této vdnosti nejvtšího Slovana k Herderovi jest charak-

teristická nechu Nmcv, ba pímá jich nevdnost za to, že veliký

a první kulturohistorik Germanie nechtl obtovati spravedlivou objek-

tivnost historika svému nmeckému vlastenectví. Víde, tato metropole

Nmecka, konkurrující s Berlínem, oslavila estným pojmenováním svých

ulic nejen všecky veliké hudebníky, filosofy nmecké, nýbrž zejména

hlavní zakladatele nmecké literatury, jichž všichni literární historikové
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vypoítávají šest, vlastn totiž dvojí trojici, Klopstocka, Wielanda,

Lessinga díve, a Herdera, Goethea, Sehillera pozdji. A všech ostatních

pt má ve Vídni svou zvláštní ulici — i sám povstný pedchdce
Ofenbachv v osmnáctém století, Wieland ! — jen jediný Herder nemá
ulice žádné! Ubohý Herder! Jeli skuten njaký život duchv nad-

hvzdný, co asi velikého onoho Nmce více tší nebo rmoutí, zdali to

místo v Kollarovu slovanském nebi, zdali ten nedostatek zasvcené jeho

jménu ulice ve „všerakouské" Vídni? ....
Po Herderovi uinila nmecká kulturní historie sotva znaný po-

krok. Hegel vpravil celou historii do šnrovaek své logické „trojice",

ukázal, kterak to vše zrovna tak muselo být, avšak co dále bude, to

tomuto inženýrskému mení nmeckého Archimeda djezpytu nevy-

svítalo. Jiní, jako Wachsmuth, snášeli velmi peliv historický materiál,

Honneger ve své „kulturní historii devatenáctého století" zanášel se

materiálními pokroky novovku až do nejmenších odvtví prmyslu a

fabrikace, Gervinus velmi trefn tušil ve své „historii devatenáctého

vku," že nová historie není než v širším rámci nových zem krajin

a svta dílv opakování historie ecko-ímského starovku, pohybujíc

se ku pedu s fatalistickou pednaznaeností podle téhož jediného zá-

kona — ale on, nedokoniv ani knihu svou, ani kdož jiný neuinil

z této „logiky djin" nutný závrek ve prospch Slovan. Teprv za

posledních dvou, tí rok zaujímal širší pozornost kulturo-historický

souboj dvou nejnovjších spisovatel v tomto oboru Kolba a Helliialda.

Kolba vede nmecko-patriotická pedpojatost a svádí jej velmi asto
k výrokm neoprávnným a zjevn falešným proti všemu, co stojí jaksi

v odporu s tradicemi nynjšího Nmecka, on není historik nestranný,

nýbrž tendencí zbožovatel a odsuzovatel všeho, co se jemu líbí nebo

nelíbí. Historie zstane tomu, kdo ji z jednostranného stanoviska pí-
tomnosti posuzuje, vn knihou se sedmi peetmi. Hellwalda naopak
svedla polemika proti Kolbovi do druhé krajnosti, on jest, smímeli

tak íci, zas až píliš spravedlivý, jemu se jeví djiny lidstva co jediná

pástva samých nutností, kde krása a dobro nehraje dokonce žádnou

roli, Aleksandr Macedonský stojí u nho na vlas v stejné cen jako

Aristides, a filosof devatenáctého vku na vlas ve stejné cen jako

orangutang svta pedpotopního. Jest to Darwinismus v historii. Z Kolba
mluví nmecký, ne všelidský optimismus, z Hellwalda pesimismus až

dsný. Filosofovi, jenž piln studuje vše, jen srdce lidského nezná,

jemuž všecka úelnost jest nesmyslem, a pro njž tedy budoucnost

nemá významu žádného : filosofovi takovému nezbývá než zoufalé ná-

boženství nihilismu, jediný zákon všehobytí, formule, podle níž stvoen

je mu známý výrok Mefistofelv: „Vše co jest, má jen ten jediný

úel, aby zase zhynulo."

Museli jsme zjevn vytknouti, kterak stanovisko Hellwaldovo ne-

sdílíme, ponvadž jest píliš široké, na historii lidstva píliš musíme

íci „zvíecí" , aby se nám jeho výrok o Slovanech nevytýkal jako

pouhé vybírání citátv nám píjemných. Hellwald stejn jako Herder

vští Slovanm budoucnost, jen s tím rozdílem, že Herder vil, ím
oni lovenstvu prospjí, Hellwald pak co pouhý analytik se o njaký
mravní moment v djinách dokonce nestará. Co znalec Rakouska sli-

23
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buje Hellwald po Maarech vítzství Slovanm, ponvadž jsou po
Maarech nejsilnjší. „Kdo pozorn sleduje rozvoj událostí v Ra-
kousku" — praví, „nebude v pochybnosti o tom, že rzné živly císaství

rakouského jen dvma prostedky lze držeti pohromad, bu násilným

absolutismem nebo svobodnou federací. Pokud to šlo, pokud si to totiž

národové dali líbiti, vládl absolutismus, jejž tím nesnadnji bylo zmoci,

ponvadž byl skuten nejjednodušším prostedkem k žádoucímu cíli,

k držení totiž íše pohromad. Konen však nabyli národové vdomí své

síly, oni nyní vykonávali „práva silnjšího," zmohše starý absolutismus

a vynutivše instituce liberální. Arci vstoupil na místo absolutismu pa-

novnického despotismus národní, pevaha kmene nmeckého. Pirozen
se totiž vládnoucí ale pi tom stárnoucí Nmectvo vzpírá federalismu,

jenž se mu zdá býti koncem nmecké pevahy. Avšak skutkem Rakousko
dráhu federalismu již nastoupilo, nebo zdali se federace z dvou noho

100 len skládá, je lhostejno. Uhersko se první vymanilo z vlády

nmeckého živlu, ponvadž bylo silnjší, a takž i v budoucnosti 'nej-

silnjší po Uhersku ást Rakouska nejdíve dobude svojí samo-
statnosti. Obdoby tohoto zápasu jsou rozmanité, nyní zdá se tém
ochabovati, avšak jen krátkozrací mohou jej považovati za ukonený.
Kultue federalismus rakouský mže jen prospti. Nezískat' kultura

násilným vtíráním, aniž jsou národové východu tak opozdilí, jak
se rádo o nich rozšiuje. Jsou snažliví, mladí a silní, a takž jim
za všech pomr náleží budoucnost."

Nejen co do federativní budoucnosti Rakouska ale také co do

budoucnosti Ruska má Hellwald ty nejlepší nadje. „Rusko stojí sice

ješt daleko za svými západními sousedy, avšak oko nepedpojatého
pozorovatele vidí na všech stranách mocné poiny vysoké vzdlanosti.

Samodržectví cara bude sice ješt dlouho nezbytnou pro Rusy státní

formou, avšak zárove podá dkaz, kterak se mocn pod jeho ochranou

a záštitou povznese kultura. Ješt tomu málo století, co Rusové unikli

metle Mongolv, a již se zmohli na íši nejen obecn váženou ale

pímo na nejsilnjší (gewaltigst) íši novovkou. I vzdlanost tam
dosáhla již vysokého stupn. Vedle bohaté, veskrze pvodní národní

literatury dosáhla na Rusi vda již takové výše, že se známost jazyku
ruského každému muži vdy (in scientifischen Kreisen) jeví ne-

zbytnou. Dlužno vším právem považovati Rusy za hlavní pedstavitele

Slovanstva, jehož vysokou mravní cenu jsme v knize této již tolikráte

museli uznati. S velikými neestmi spojuje Slovan ctnosti, které jej

k velikým podnikm iní spsobilým. Z chyb jeho ta nejtžší je ne-

dostatek energie, avšak zrovna tato národní chyba slovanská tlaí Rusa
nejmén. Ano zrovna jemu zbyla ddictvím z dob ješt mongolských

neobyejná energie spojená s neobyejným nadáním; nebo všickni ná-

rodopisci se shodují v tom, že Slované vbec náleží k nejnadanjším
kmenm zem. Jest to zlomyslné zneužívání všech moderních vý-

zkumv , když v patrné služb jisté strany se rozšiuje lež (citát

z Vídeského „Tagblattu"), že Slované nemají žádné budoucnosti, že

nikdy nedosáhnou pevahy v oboru kultury a když se vše to v kiklavém
odporu s pravdou skutenou vpravuje ve formu jakéhosi dogmatu

:

Slované nemají ani talentu ani energie. Pi vdochtivosti a chytlavosti
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Slovana neujde jemu ani jediný z výzkumv a vymožeností jeho sou-

sedv. Veliké, za hranicemi Ruska ješt netušené pokroky materiální

kultury na Rusi dávají ruskému národu silnou nadji, že jednou v oboru

vzdlanosti dobude postavení svtovládného. Zárove jej pomrná jeho

mladost mezi vzdlanými národy evropskými jakož i smr civilisace

nazpt obrácený k východu opravuje k jiné nadji, že Slované od-

rstající pirozené jednou vstoupí na místo sestárlých Germán.'''

Slyšeli jsme výrok nejstaršího i nejmladšího kulturohistorika n-
meckého o Slovanech a shledáváme rozdíl jenom v rozdílném stanovisku

obou. Oba zvstují Slovanm budoucnost, jen že pírodoznalec ale

zárove esthetik Herder ji pisuzuje jejich morálním vlastnostem, tiché

pilnosti a mírumilovnosti, Darwinián Helhvald však jen jejich pirozené

energii a nadání. Ostatn oba výroky sob nepekážejí, pravdu mohou
míti oba dva, tak jako v minulosti sob dokonce nepekáželi básníci

a badatelé slovanští na jedné a železná energie Petra Velikého na

druhé stran.

Pistupme k Francouzm. Kulturní historie francouzská uinila

celou adu skvlých kulturních nálezv vcných, zvlášt v Egypt a na

východ, ale filosofie djin co soustava neuinila od Voltaira a Con-
dorceta („Historický pehled pokrokv ducha lidského") zvláštního kroku
ke pedu. Nejnovji August Comte založil tak nazvaný positivism,

kterýž však ve svém jednotvárném materialismu vede k beznadjnosti,
k pesimismu nebo nihilismu, u nichž se každý materialism musí na

konci vždy octnouti. Belgický Francouz Laurcnt v Gentu ve své oposici

proti Comteovi a proti ultrarnontanismu zárove položil dkaz na mravní

a zbožné požadavky lidského srdce, avšak celé „náboženství budou-
cnosti" hledá jen ve dvou jaksi dogmatech, ve víe v prozetelnost

a v neskonený pokrok. Že to jsou pro živé poteby lidského srdce

jen pouhé abstrakce, které žádnou mysl opravdu nepotší, když se

nedovím, co dobrého mi ta prozetelnost vlastn pipravuje, a v em
vlastn ten neskonený pokrok bude záležeti — o tom žádný psy-

cholog nebude ani na chvíli v pochybách. Ani Comte ani Laurcnt
nevdí, co si s budoucností Evropy poíti, a proto o Slovanech nevdí
nebo nemluví nieho. Nejnovji, patrn následkem války z r. 1870,
vyskytlo se ale nkolik menších i vtších spis kulturofilosofických ve

Francii, z nichž zvláštní pozornost zasluhuje kniha Funcka-Brenta)ia
úkonech civilisace." Funck-Brcntano jest, jak se zdá, katolík

vyznáním i pesvdením, avšak katolík rozsáhlých a hlubokých v-
domostí, a k tomu bez shovívavosti k jistým výstednostem katoli-

cismu, jako na p. dogmatu o neomylnosti. Pro nás Slovany je zají-

mavé to, že Eunck-Brentano co katolík (nebo snad Galikán?) pichází
•o do budoucnosti Slovanstva k podobným vývodm, jako humanista

Herder nho Darwinián Helhvald. Stav Francouzm ped oi Strašlivé

zrcadlo jich náboženského, mravního, literárního a sociálního úpadku,

pro svj národ jiné útchy, než aby se stal uitelem ve vzd-
iti mladého a nadjného kmene slovanského. Poslyšme v struném

výtahu jeho o tom náhled.

„Máme ješt" — táže se Funck-Brcntano svých Bpoluvlastencfl

francouzských — „tolik sil mravních, abychom oživili rozpadávající
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se tleso Francie? Budoucnost vlasti naší odpoví na tuto otázku.

Avšak jsmli už píliš k tomu ochablí, bychom provedli mravní pe-
rození, pak postoupíme dále v zaslepenosti dosavadní nad domnlou
hmotnou naší pevahou , v zaslepenosti , která charakterisuje všecky

národy kleslé. Ovšem nemáme eho se strachovati od žádného národu

sousedního. Tebas bychom i novým porážkám kráeli vstíc, tebas
bychom i nové miliardy museli zaplatiti, tebas bychom i úpln pod-

lehli výbojnosti : my práv bychom otrávili a pohltili vítze, a strhli

je tím samým spolu do našeho nezhojitelného úpadku."

„Avšak tím dnem, kde by si národ mladý, maje ješt v sob ty

veliké ctnosti, jež obnoviti v sob my nejsme schopni, osvojil naše

pokroky, dal by jim svžest novou a násilím uinil by konec našim

bludm — jméno Francie by se stalo pomníkem historiským, a nová

civilisace vyprýštila by se z toho nového stedovku heroického. Jsou
však na hranicích sestárlé Evropy národové kmene opravdu mla-

dého a plní budoucnosti: jsou to národové slovanští. Mluvíme tu

o národech skutených, a ne o vrstvách aristokratických, které uprosted

kmen tchto si zbžn osvojili jazyk náš a pokroky naše, avšak

nejsou než kolonisty evropskými. Národové slovanští jsou ješt málo

známi a málo se jim rozumí. Jedni u nich vidí jen surovost a bar-

barství, nedostatek ideí a ctností složitjších; jiní zas nazvali híchem,

co vlastn u nich není než nedostatkem vychování a spoleenského

rozvoje. Domnlý fetišism samodržecký (autokratický) a náboženský,

jejžto všichni vytýkali tmto národm, není vlastn nic jiného, než

dkaz neskonené víry, a tím samým nezbytná podmínka budoucího

pokroku. Tito Slované, kmene ješt panenského, tak jako by nedávno

byli sestoupili s hor stední Asie, jsou povoláni být ddici naší vzd-
lanosti. Teba jen studovati jejich mravy a jejich djiny, aby se

lovk o tom pesvdil."
„Avšak hodina, kde ddicvtí to se stane skutkem, dnes ješt

neuhodila. Vláda Rusi nynjší, jsouc jaksi kolonií evropskou, podobá

se namnoze vlád ímanv nad kmeny keltickými. Jako starý Rím,

tak položila Rus konec svým sporm vnitním, utvoila stejnolitou

administraci, zapustila pevné koeny solidárnosti, zárodky poádku a

poslušenství, ohromné cesty komunikaní, a ona tží poád více a více

z našich pokrok, aby zasvtila národy slovanské k potebné svor-

nosti, rozumné spojitosti práce a sil. Avšak tím se koní její úloha.

Národové slovanští nenaleznou než v sob samých ty síly mravní a,

rozumové, potebné k jich rozvoji; oni musejí vyvíjeti dále svj byt

spoleenský, své jazyky a svoje tradice."

„astokráte se udivili pozorovatelé nad velikou schopností Slovan,

pivlastniti sob naše vynálezy, a nad jich zárove neschopností, uiniti

další v nich pokroky. Je to proto, že pojmy naše a tím samým i jazyky

naše jsou abstraktní, filosofické, kdežto jazyky slovanské a tím i pojmy

jejich jsou ješt konkrétní; tak si mohou ovšem osvojiti výsledky

výzkum našich, avšak methody, cesty, jakýmiž jsme se my k nim

dostali, sami od sebe nalézti nemohou. Pedevším musejí tedy Slované

vzdlávati své národní jazyky a literatury, proniknouti jimi k samostat-

nému bádání filosofickému, aby si jednou mohli pisvojiti poklady nynjší
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vzdlanosti a vésti tuto na nové dráhy. ei slovanské budou dcerami

a žákynmi jazykv francouzského a anglického zrovna tak, jak tyto

dkují za svj rozvoj jazyku starého íma. Nco podobného stane

se s náboženským pesvdením Slovanv. Až Slované náboženské
své city povznesou na výši onch mravních a rozumových zkušeností,

kteréž dosud uinilo veškeré lovenstvo, a dovedou jim dáti njakou
mocnou formuli, která osvítí jich mravy soukromé i jich tradice ná-

rodní: pak vstoupí Slované do svého vku heroického, a vezmou na

bedra svá odvké dílo civilisace.'
:

„Avšak majíli Slované toto veliké povolání, nevykonají ho sami.

Aby povznesli své idey nynjší k onomu stupni povýšenosti, poteba
jim ješt podpory civilisace nynjší; a proto se jejich sympatie nutn
ponesou k nám. Je Francie ten kráter, v nmž se rodily všecky

veliké idey moderní, nech povstaly již z našich vlastních hlav, nech
jsme je pijali odjinud. A proto jsme to my, kteíž poueni trpkými

zkušenostmi, musíme ze vzdálí osvítiti myšlenky Slovanv; to osud

náš, naše fátum. Aby Slované mohli pevzíti a ješt zdokonaliti po-

kroky, dovedené v Staré Galii až do dob moderní Francie, musejí

tito mladí národové rozumti všem základm naší civilisace, by jim

assimilace byla lehká. K tomu však vedou jen dv cesty. Jedna jest,

abychom my sami se ješt v as mravn obnovili, abychom dovedli po-

chopiti, kde vzí ty pravé podklady národní velikosti a národního štstí

;

v tomto pípad bude jedna vzdlanost roditi druhou znenáhla, takka
nepozorovan za pomoci solidní vdy a dobe organisovaného národního

obcování se Slovany. Bude to poslední skvlá doba našich djin

národních, a první veliká doba civilisace slovanské. Druhá cesta pak

je neblahá a strašná. Jako všecky kultury zhasínající tak i my vy-

erpáme poslední zbytky života a síly, kteréž jsou ješt v nás, dohá-

njíce až k nejhorší krajnosti rozklad a úpadek náš sociální
;

pak se

pechod vzdlanosti francouzské k Slovanm stane prostedkem pe-
vratv spoleenských, válek krvavých a hrozných, divokých vpádv ne-

pátelských v naši vlast."

„A takž tedy máme v rukou svých budoucnost nejen vlasti své,

ale i budoucnost lovenstva; nebo veškera historie to vští: bu-

doucnost svta náleží vzdlanosti francouzsko-slovanské."

Tak smýšlí o Slovanech a o své vlasti Francouz Funck-Brcntano.

Snad že tenám našim ne vše bude úpln jasno, co se skrývá v tomto,

ponkud abstraktními myšlenkami proneseném výhledu do budoucnosti

:

znatel djin zasvcenjší neupe logickou správnost jeho domnnek.
Avšak nech tomu jakkoli, nech snad mluví pílišná domýšlivost fran-

couzského patriotismu z jeho vývodv, nech rovnž pílišné zdá se

býti mnohým ignorování Anglian a hlavn Nmcv — kteí ostatn

ieeh oborech jsou uedníky vzdlanosti rancouzsko-anglickó —
na každý zpsob musí souhlas tak nápadný tolika dkladných zkou-

niatel djin pyšnou a mužnou nadjí naplniti každé Brdce slovanské.

Jako oejmladši filosof djin v Nmecku vzhledem ke Slovanm souhlasí

•
jstarším, Herderem* tak i nejmladší kaltarohistorih francouzský

souhlasí ve svých sympatiích ku Slovanm e nejstarším, Voltairem.
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Vidli jsme líc, vizme nyní také rub. Vidli jsme doufáni na

první pohled snivé, samolibé básníkv a badatelv slovanských, 1\>-

godina, Chomjakova, Kollara, Šafaíka, Štúra, avšak snivé tyto nadje
jsou podporovány pi každém kroku v pehledu historie všelidské

vdeckým výzkumem písných a chladných djepravcv nmecko-fran-
couzských. Než i rub tchto nadjí slovanských, to pesvdení
o úpadku kultury západní, o „hnilob" západu je podporován celou

adou neslovanských, anglických, francouzských i nmeckých filosofv

vyššího djezpytu. Vyniklo sice již ledacos o tom z našich citátv

dosavadních o „stárnoucí" Evrop, o „úpadku" Francouzv a Nmcv,
avšak svdectví dosavadní lze doplniti ješt celou adou jiných stejn

pádných a i pádnjších. Djezpyt kulturní je vda strašlivá, a. ím
jistjší a bezpenjší jsou její „proroctví," pohybujíli se v širším kruhu

myšlenkovém, tím dsnji psobí na ty, kdož nuceni jsou vidti v zr-

cadle djin svou smrt. Jako onen lakomec v dramatické báchorce,

jenž na štdrý veer mezi umrlci píštího roku sama sebe vidí, již

samým strachem ped smrtí musí jaksi naped umírati: tak jest i s ná-

rody, kteí mli tu odvážlivost, odkryti tajemný závoj s obrazu Said-

ského. Pesimismus, národní zoufalost, tato pedzvst blížící se smrti,

musí se zmocniti veškeré jich myslící inteligence, a by bylo možno —
což arci bývá nkdy — že se naleznou mezi nimi ješt charakterové

dosti energití, kteí by novou innost mohli vdechnouti národní poli-

tice, oni nemohou, jako Hannibal v Karthágu, pemoci už tupou ne-

hybnost nebo sobeckou rozpustilost ostatních. Beznadjnost jednch,
krkolomná odvážlivost druhých, plynoucí ostatn z jednoho a téhož

psychologického pramene, vede národ takový bud cestou zaslepenosti

k samovražd, nebo cestou odkládavé nerozhodnosti k znenáhlému
umírání.

Pohlednme naped na pesimismus, s nímžto na budoucnost ny-

njší skvlé západní vzdlanosti pohlížejí kulturohistorikové anglití.

Angliané jsou národ praktický, kupecký, a ku kupecké praktinosti

patí také, nemluviti o svém vlastním teba jen budoucím úpadku.

Navzdor mnohým stinným stránkám nynjších spoleenských pomrv
anglických spisovatelé anglití nemají ve zvyku, snižovati samy sebe,

avšak pes tento jich patriotický takt proniká též u nich instiktivní

strach ped zlovstnou budoucností. Báze ped Ruskem je zrovna

tak povstná u anglických státníkv, jako spleen, neduživé mrzoutství

u anglických cestovatelv a rozervanost u anglických básníkv. Totéž

shledáváme v jich vd, v jich národní ekonomii a kulturní historii.

Základní myšlenka Buckleova, že jisté zloiny, zvlášt samovraždy se

opakují každoron v stejném takoka potu, tak že na základ sta-

tistiky je takový a takový poet samovražd hned pedkem zrovna

nutný a jistý — již tato myšlenka je výrazem pesimismu jen anglického,

a neplatí dokonce o všech zemích a kulturních pomrech. Buckle jen

té pravidelnosti, kterou ovšem doma vidl, dal význam a cenu všeobecn
platného zákona. Jest to tatáž poetní chyba anglického pesimismu,
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kterou o nkolik desítiletí díve uinil národohospodáský badatel

Malthus, vypoítav, že se ron mnohem více lidí narodí, než zem mže
vyživiti, tak že v tomto pomru musí nastoupiti jednou „všeobecný hlad."

Tak jest to ovšem v Irsku, a jsou to následky starých híchv Anglie

naproti Irsku, nikoli však všeobecn platný pírodní zákon. Jen pe-

simismus anglický utvoil tyto dsné, každé zdravé mysli na první

pohled se píící theorie. Podobný stín vidí nad evropským západem
i nejmladší anglický kulturohistorik Hartpole Lechy. Vykresliv ve své

proslavené knize „Djiny ducha osvty v Evrop" skvlý obraz mo-
derní vzdlanosti od pádu staré ímské íše až do našeho „prmyslo-
vého" devatenáctého století, nemže nicmén ani on se zbaviti straši-

delného zjevu oné povstné tajemné ruky u proroka Daniele, píšící

na stn dsné proroctví: Mene tekel ufarsin. „Co náš vk pedevším
oznauje,"' píše na konci knihy své Lecky, jest patrné ubývání ób-
tovnosti, necenní mravní a náboženské stránky lidské bytosti. A pece
jen z tohoto mravního a náboženského koene naší pozemské existence

vzroste pedstava isté nezištnosti. Je ona to nejsvtjší, co na svt
máme, jiskra nebeská doutnající v nás, oznak naší bohopodobnosti, základ

veškeréko heroismu. Kde ona se nevyvine, tam civilisace, nech jinak

sebe vysplá, zstane kusá a zmrzaená. Djiny obtavosti za posledních

osmnácti století jsou zárove djinami vlivu kesanského ducha na svt.

Vdomost a blouznivost svedly ovšem astokráte ducha obtavé hrdin-

nosti na scestí nepravá, avšak celkem jest on pece jen díttem víry

kesanské, té krásné její ideálnosti, velikodušnosti a mocné pesvdi-
vosti. Síla tato však nemže zahynouti le jen se zniením mravní stránky

v pirozenosti lidské, jakkoli jsou doby v djinách, kde sklesne na míru

pramalinkou. Pílišný materialismus naší vzdlanosti pináší to nutn
s sebou, že duch kázn, poslušnosti, sebezapírání poád víc a více

mizí. že se obor obecné dobroinnosti poád víc a více zužuje —
samá to sn, samý rez na istém mravním pudu obtavosti, samé to

úkazy nanejvýše žalostné, dodávající našemu vku ráz mrzké mzdy-
lanosti, podplatnosti a zbablosti. Každá zdravá vzdlanost poznává
-i' podle toho, že na ni psobí stejnou silou dva vlivy: pedn obecné

mínní, beroucí se vždy širokým proudem asu a okamžitých jeho

choutek a ovládající konen samy vdce své ; a za druhé nkolik
liilí vyššího dmlia a hrdinného charakteru, kteí davy lidu do-

vedou povznésti, nadchnouti je k Šlechetnjším cílm a dáti jim pev-

njší zásady, a tím všeobecný proud myšlenek pošinou v nový smr.
První z obou tchto vlivu má nyní rozsáhlé psobišt, druhý má na
praktický život jen malou moc, a filosofická spekulace naší doby na
takka zapomíná. Obecné mínní ídí se takka výhradn jen dvody

•sti a okamžitého zisku, velicí charakterové mají však jen

zídka kdy a v slabé míe vliv na bh nynjšího svta. Stejným sm-
rem ídí se nynjší filosofické bádáni Za všech dob djin panovala

píbuznost mezi principem „prospécháství" a mezi tmi filoso-

• ívami (materialistickými), které pvodní a vniterné snahy

pirozenosti lidské obmezují, vykazujíce duchu jenom ten úkol, aby
v jakýsi poádek a pehled uvádl idey, picházející jemu zvení. Nebot
kdo všecka pontí naše odvádí jen ze smyslnosti, ten zcela dsledn
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jen „prospch" prohlašuje za jediný princip ctnosti, ponvadž se k po-

myslu isté, jen vniterné nezištnosti nikdy nemže povznésti. A naopak

jest to stará zkušenost, že filosofie smyslná a materialistická povstává

jen za takových dob, kde heroismus a nezištné nadšení nemají žádné

moci. A v takovém stavu žijeme my ted. V Anglii filosofie Humova,
založená jen na praktické zkušenosti , vládne takoka neobmezen.
Ve Francii jest náklonnost k materialismu, podncovaná spisy Comte-

ovými a Renanovými, skoro stejn mocná, ba i Nmecko, díve jaksi

zaslíbená vlast filosofie duchovnjší, dalo se vedením Schopenhaura

a Biichnera chut na stejnou dráhu."

„A to jest ten stín, který padá na obraz — jinak tak skvlý
— djin nynjší osvty. Triumf civilisace dnešní je velikolepý. Avšak
pohlednemeli do minulých století nazpt na tu radostnou obtavost,

s jakou lidé svj prospch tlesný i duševní dávali v šanc za to, co

pokládali za pravdu, všimnemeli sob té nezkalené bezpenosti duše,

která jim za ty obéti byla odmnou — vru, tu nelze upíti, že jsme

pi všem nynjším pokroku svém zárove mnoho ztratili."

S tímto trudným povzdechem zakonuje Anglian Lecky své

„djiny moderní osvty." Aby nepovstalo u žádného z našich tenáv
nedorozumní, s kým jest mu initi, pipomeme ihned, že spisovatel

tento není dokonce žádný zásadní ctitel idealismu nebo docela ke-
sanství, naopak on se v knize své zcela zejm piznává k národo-

hospodáské moderní filosofii, dle níž základem spoleenského poádku
jest „rozumné sobetí." Avšak on jest myslitel poctivý, a proto mu
vedle lesku západní civilisace nemohl ujíti také její „stín." Vnuj eli

ovšem té lesklé stránce celou svou knihu, a tomu stínu jen poslední

dv stránky, nabývají takovouto nepomrností závrená smutná slova

jeho práv jen tím vtší váhy. (Dokonení.)

Jan Nep. Nejedlý.

Studie biografická, kterouž sepsal

Antonín Rybika.

(Pokraováni.)

6. Jan Nejedlý povýšen na hodnost doktora veške-

rých práv.

Jakož výše pipomenuto odhyl J. Nejedlý studie právnické v letech

1795/6— 1798/9, vynikaje v každém roním bhu pilností a dvtip-

ností a požívaje za tou píinou tolikéž lásky a dvry všech svých

profesor, kteí jej i dtkliv k tomu vybízeli, aby se po skonených
studiích právnických zasadil o nabytí doktora veškerých práv a takto

mohl se pak ucházeti buto o profesuru právnickou nebo o výnosné

tehdáž místo advokáta zemského. — Uposlechnuv rady a pokynutí
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toho, odbyl N. r. 1801—1802 pedepsané tehdáž ti zkoušky písné

k dosažení doktorství právnického. Naež podal v ervnu r. 1803
k direktorátu studií právnických — jejž asu toho prozatím spravoval

prof. Dinzenhofer — šedesát pt thes z práva civilního, církevního, trest-

ního, lenního a nmeckého a z nauk politických, jichž chtl veejn
rozbírati a hájiti. ') Když pak byly od profesor a direktorátu schvá-

leny a vytištny, disputoval o nich Nejedlý veejn ve velké síni Ka-
rolínské dne 12. ervence 1803 o 10. hodin ranní, a to u pítomnosti

tehdejšího rektora magnifika Ant. Michelitze doktora v lékaství, pro-

fesor Ad. Kopce, M. Schustra, J. Sinké, J. Dinzenhofera a Butschka

a tak etných hostí — starších i mladších právník, studujících a jiných

osob vzácných — jakož na dlouhý as nebylo vidti v síni té, kteí
všickni tam až do konce disputace vytrvali.

Dne 19. ervence 1803 byl na to Nejedlý tamtéž za pedsed-
nictví téhož rektora na hodnost doktora veškerých práv slavn po-

výšen, pi emž byl promotorem profesor Butschek, známý píznivec

Nejedlého. Bylali již slavnost disputaní co nejetnji navštívena, sešlo

se k promocí doktorské tolik a tak vzácných hostí všelikých stav,

ád a pohlaví, a to nejen z Prahy anobrž i z venkova, že velká sín
Karolínská nemohla je tém ani v sob pojmouti, což bylo zjevným

dkazem, jaké vážnosti mladistvý ješt doktor Nejedlý ve všech stí-

dách obecenstva, jmenovit ve vyšších kruzích aristokratických, úedních
a literátních v plné míe již tehdáž požíval. 2

)

7. Jana Nejedlého práce literární r. 1804—1805.

Maje náš Nejedlý zkoušky tyto a spojené s nimi zaneprázdnni
a starosti odbyty, obracel zase tém veškerou svou pozornost ku
vzdlávání literatury eské, akoliv se pi tom zanášel tolikéž vcmi
právnickými, pracuje njaký as v kanceláích soud Pražských a na

') Bylo by píliš obšírné a nemístné, kdy bychom chtli tuto vyísti
veškeré these, které N. k rozbírání a disputování pedložil; proež
pivádíme jenom nkolik z tch, ježto byl z historie íšské a státního
práva nmeckého pedložil, ponvadž jsou ponkud zanímavé k poznáni
panujícího D nás tehdáž historicko-politického smýšlení a k charakteristice
našeho Nejedlého: Th. 43. Falsch ist die Beschuldigung, dass Karl IV.
demKonige v. Frankreich Burgund fiirein MittagTnwgegeben. — Tli. 11.

Karl. den die Bbbmen Vater des Vaterlandes, die Dentsehen hinffegen
nndankbu nud tmgerecaí den Stiefcater Deutschlande nennen. sonaffte
durch seine Begiernng den dentsehen Beiche die wichtigaten Vbrtheile; —
Th. 16. Dahet die Vorwtrfe der Dentsehen blos ibrer Sehelsucht, dass
Deutschland sich nicht in eiuein eben 80 bliihenden Zustande Wie 15ohinen
lielainl. zuzuschieiben sind. — Th. 46. Wenzcls I\'. IMan, Deutschland
in 1 Theile zu theileii, den aher <lie onruhigen dentsehen Kurs ten selbsi

vereitelten. ist ein Beweis seiner Sorgfalt tur das deutache Beich, —
'I'h. 50. Bbnmen ist ein vom dentsehen Beiche unabhfingiges Kdnigreieh
and stebt kebteewags unter der Gerichtsbarkeit, sondem blos wrter dém
Sr-hut/.e desselben.

1 disputaci své píše Xejedly píteli I Inevkovskéinil takto.
-V Prsae dne •_<:;. ervence L808. Nejmilejší píteli!

Již jsem se vita hotov, jako/. Vám odeslaní listové promoci vykazuji.
Disputací byla s všeobecnou pochvalou pijata a nepamatuji M, aby
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to i v kanceláích advokátských. — Pední svou pozornost obrátil

tehdáž Nejedlý k sepsání gramatiky eské ku poteb svých poslucha,
ježto dosavadní gramatiky — Pohlova, Zlobického, Tomsova a Thá-

mova — z vtší ásti byly nedostatený, Pelclova pak, jížto z poátku
pi svých teních užíval, jednak již byla rozebrána, jednak tolikéž ne-

postaovala potebám jeho etných poslucba. Nejedlý vzdlal gra-

matiku tuto ovšem na základ pravidel, v Pelclov gramatice obsažených,

avšak opravil a rozhojnil je v nejednom spsobu a to s nevšední pil-

ností, uživ pi tom z ásti také raethody v oblíbené tehdáž Meidingrov
gramatice francouzské užívané. První, theoretickou ást gramatiky té

vydal N. r. 1804 s titulem: Bóhmische Gramatik mit Tabellen und
inem Anhange nach Mcidinger's Lehrart fr Deutsche bearbeitet,

Prag. 8°. S. 367 r. 1805. Theoretická ást tato, jížto Nejedlý pipsal

Augustinovi knížeti z Lobkovic, „nadjcplném ti" synu Jeho Osvíc. Ant.

Izidora knížete z Lobkovic, vévody Roudnického, pána na Mlníce,

Sopce, Drhovli atd., skládala se ze ty ástí (z nichž první zavírala

v sob etymologii, druhá ortografii, tetí tvarosloví a tvrtá syntaxí)

a pídavku o prozodii eské. V pedmluv pak ukazoval spisovatel,

kterak národ slovanský v rakouské íši jest nejetnjší a kterak jazyk

eský mezi ostatními náeími nejdíve byl vzdlán a rozhojnn. —
K této ásti theoretické pidal Nejedlý ješt druhou praktickou ást
(PraMischcr Theil. Prag 8°. 8. 211.) obsahující v sob píklady

a úlohy k tení a pekládání a surnovní pehled literatury eské. —
Hledímeli na tuto první linguistickou práci Nejedlého se stanoviska

nynjšího mluvnictví, mohli bychom ovšem leccos dílu tomu vytýkati;

uvážímeli však tehdejší okolnosti literní a kulturní a zvlášt krátkost

asu, v kteréž N. dílo to k místu a konci pivésti nucen byl ; nelze

jinak le schvalovati bedlivost a nevšední spsobilost u vci té na

jevo danou. *)

Odbyv pak toto pilné dílo gramatické pikroil horlivý a praktický

Nejedlý ihned k jiným pracím literárním. — Jakož I. díl spis Gessne-

rových (Smrt Ábelova), kterýž r. 1800 peložil a vydal, byl již roz-

prodán, obstaral N. r. 1804 druhé opravené vydání zdailého pekladu
toho, k nmuž pidal zase dležitou pedmluvu „o lásce k vlasti," kterou

tak veliké množství lidu bylo se nkomu k disputací sešlo a až do
konce setrvalo, jako u mne. Nyní musím se zas do eštiny pustit, kteréž

pro nové zaneprázdnní nikdy nezanechám."
J
) V Annalen filr Literatur d. ósterr. Kaiserstaatea. 1805 í. st. 253 teme
nepíliš píznivou recensí gramatiky této, v níž nejmenovaný recensent

Nejedlému mimo jiné zvlášt vytýká to, že v rozmlouváních neužívá

tetí osoby „Oni;" jak to Thamv své gramatice iní, nýbrž druhé osoby
„Fí/," což prý jest proti dobrému tónu spoleenskému, a že tvrzení

Nejedlého, „že pehled literatury eské v gramatice jeho jest první práce

toho spsobu" pouhou chloubou zapáchá, ježto prý již Pelcl v své grama-

tice v posledních šesti rozmlouváních o literatue eské pojednával,

a pivádí ku konci nkteré dodavky k tomuto pehledu literaturnimu.

— Za to pronesl se jiný tolikéž nejmenovaný avšak vci znalý recensent

(v histor. Taschenbuch Wien 1808. 4 Bánclchen p. 190.) o gramatice

Nejedlého mnohem píznivji, píše mimo jiné takto: „J. Nejedly's bóhm.
Grammatik, worin er zwar auf Pelcel's Grundsátze baute, aber auch

Manches daran erganzte und berichtigte, zeugt fiir den Fleiss und die

Sprachkunde ihres Verfassers."
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teme pi prvním vydáni, a pipsal ozdobnou knížku tu Alžbt Marii

Ann hrabnce z Thunu a Hohenstcitiu, ponvadž „sob jazyk eský
nad jiné oblíbila, jsouc pesvdena, že ten, kdož jazykem vlasti své

pohrdá, není hoden, aby v ní pebýval a jí požíval." — Téhož r. 1804

vydal J. Nejedlý na své útraty také báse epickou bratrem svým

Vojtchem X. složenou: „Poslední soud," v 16°. str. 83. velmi ozdobn
u Jeábka, roku pak na to jdoucího 1805 dal vytiskouti svj peklad

II. dílu spis Gessnerových , obsahující povídky: Dafnis a první

plavec, a to rovnž nemálo ozdobn, v 12°. str. 202 s ist rytým

titulem a vinetkou, pipsav jej Paní Terezii sv. ím. íše svob.paní

Ledeburu-Wichelnu, roz. hrabnce z Hartigu. — Téhož asu vyjed-

nával X. také s tiskaem Jeábkem strany tisku básn smšnohrdinské

„Dvína," jížto pítel HnvJcovshj složil a svým nákladem vydával

i obstarával pi tom korekturu tisku a podnikal všeliké s vydáváním

spojené, ne píliš píjemné práce a pocházky. M

8. Hlasatel eský. (1806—1808.)

Obstarav a pived k místu všechny nadepsané práce a pedse-

vzetí literární, obrátil nás tehda neunavitelný Xejedlý zetel svj k do-

mácimu asopiscctví, jehož pole nebylo asu toho tak vzdláváno,

jak toho sob bylo žádati. — Vycházející tehdáž Noviny Krame-
riusovy vypravovaly ovšem jazykem jadrným a srozumitelným lidu

našemu, co se dlo v svt politickém, oznamovaly také vycházející

nové eské aneb na skladu ležící starší tištné i rukopisné k domácí

literatue se vztahující knihy a spisy a podávaly v pílohách as od

ftSQ pikládaných také nauná a kratochvilná vypravování. Avšak tím

nebylo vyhovno poteb asopisu, který by vycházeje ve lhtách vyme-
ných zavíral v sob tení nauné a kratochvilná, zárove však promlouval

též o vcech domácího života národního a literárního a to alespo v té

míe, jak to pi tehdejších censurních opateních možné bylo. Takového

spisu nebylo tehda práv ped rukama, akoliv poteba jeho vbec
byla cítna. — Bylit již také ped r. 1800 pední eští spisovatelov

a vlastenci o tom bedlivé promlouvali a vyjednávali; jmenovit J.Do-
brovský, M. Pekl. F. Procházka, V. M, Kramerius, J. B. Dlaba a j. v.

usilovali asu toho o založení týdenníka, ku vzdlávání ei a literatury

• smujícího, k nmuž praktický V. M. Kramerius zvlášt pi-
dávati chtl píilarehovou pílohu s titulem Hlasatel literatury esleé.*)

A\>ak asopis ten nepišel k místu a to z píin rozliných, z nichžto

snad jedna ležela i v tom, že F. M. Pelcl, jenž byl jedním z podni-

katelv jeho, ochuravl a nedlouho na to i smrtí sešel.

R. 1801 zaal ovšem vycházeti týdenník „eský poutník," avšak

obsahoval v sob tém veskrze jenom kusy z podobného nmeckého
Bpisn Meinertova peložené a zanikl již roku na to jdoucího proto,

' Viz o tom hi>i /.[.nivu v spisku: „Šebestián Hnvhovshir <>d V, 8. K.

v Praze 18701 -t. j\ i násI.
2
) Viz list F. M. Pelck k Zlobickému v Museum eskem.
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že tu nebylo odbíratel. *) — Na to zstala vc ta delší as nepo-

všimnuta a byla by snad pišla v úplné zapomenutí, kdy by se jí ne-

byl pozdji ujal náš Nejedlý s obyejnou svou horlivostí a praktiností.

Vykonav totiž nadepsané práce literární, pikroil k dílu, kteréž

se stalo vysoce památným v historii ožilé národnosti naší, založivši a
tak díme novou epochu v novjším asopisectví a literatue domácí.

K pobídnutí pátel svých ustanovil se totiž N. na tom, že to, ehož
sob vlastenci eští již po drahn let co nejhorlivji žádali, v skutek

uvede, že zarazí asopis, který by nazývaje se „Hlasatel eský"
k prospchu a potšení všech vlastenc každého tvrtletí na svtlo

vycházel. 2
)

Dada se na to s nevšední horlivostí do díla, jal se již na za-

átku r. 1806 asopis ten vydávati a vyslal jej do svta se slovy tak

srdenými a dtklivými, že nyní ješt — práv již po sedmdesáti letech

— nelze je ísti le s nejvtším úastenstvím a hlubokým pohnutím. 3
)

A tato tení hodná slova, jimiž N. asopis svj do svta provázel,

nebyla njakým pouhým mamidlem a lichým mluvením, anobrž vyšedše

z pesvdení vnitního, ze srdce upímného a vle pevné i vytrvalé,

stala se také skutkem. Nebo Nejedlý nebyl jenom vydavatelem a

redaktorem alebrž i pedním a nejpilnjším spisovatelem Hlasatele

eského, shromáždiv na to vkol sebe hned z poátku tém všechny

tehdáž na poli národním pracující vlastence, starší a mladší, Pražské

') Týdenník ten pekládal z poátku J. Nejedlý; pozdji pak inili to jiní

vlastenci. Vyšlo r. 1801 ísel 2G, roku 1802 však jenom již 4.
'-') Hlasatel vycházel v 8° ve svazcích desitiarchových zaátkem msíce

ledna, dubna, ervence a íjna a stál ron 2 zl. na obyejném a 3 zl.

na psacím papíe.
8
) Praví N. v pedmluv toto: „Be se Hlasateli milý! z Prahy k krajanm
svým echm, Moravanm i všem podle jazyka zpíznným široko daleko
bydlícím Slovanm! Projdi smle i pedních Pan skvostné a nádherné
domy i nízké obyvatel chaloupky; hlásej jim svatou povinnost k vlasti,

upevuj a rozncuj neuhasitelným ohnm ušlechtilých vlastenc nepo-

rušenou horlivost, svadlá a vyprahlá nevlastenc pak srdce oberstvuj,
aby jako štipkové vadnoucí zalíváním opt se ujali a hojné i prospšné
ovoce vydali vlasti; vyuuj je v šlechetném umní; vzdlej jich mysl a

ušlechtiž jich srdce; vypravuj, cožkoli v pirozenosti podivného a znameni-
tého, i což ped mnoha sty a tisíci lety ve svt pamti hodného se sbhlo ;

jmenuj jim muže, ježto neunavenou prací i svých život obtováním lidské

pokolení vzdlávajíce zvelebili, slušnou jim vzdávaje pochvalu i památky
jejich žehnaje; ve je pravou a neomylnou cestou k moudrosti, k té

Božské rozumu jiske, nímž svrchovaný všech vcí Dárce své obdail
tvory ; zpsob jim vezdejšího života blaženost, ujímaje zármutku a bolesti,

i vše dobré rozhojuje; okaž jim cestu k nesmrtelnosti i k vného
blahoslavenství perozkošnému požívání! Vzhru! Rychlým pospš si

krokem a neustávej v pedsevzetí svém chvalitebném; vlastenci praví

a vrní tebe rádi pijmou a s tebou se potší; pijdešli na nkterého
cizozemce aneb odpadlého cizokrojného Slovana, an by t, že Slovan
jsi, hanl a tupil, aneb tvému slovanskému uštpan se posmíval kroji,

opi i obo se na ; neb jsa z slavného, stateného i po všem svt nej-

rozšienjšílio národu posly, na své brati žádné neslušné a Utrhané
nesmis dopustiti hany; bra a zastávej velikého národu slávu, rozšiuj

štstí a slavné Slovanu jméno, pii se nad jiné vyniknouti, aby okázal,

že skutkem se snažíš velikého velmi národu Slovanského hodná se uiniti

i že ne bez úinku se udalo tob eským Hlasatelem býti !"
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a venkovské: V. M. Krameriusa, J. Jungraanna, Fr. Tomsu, Vojt. Ne-

jedlého, J. Rautenkrance, J. Zieglera, J. Dlabae, AI. Paízka, Fr. My-

sliveka, J. Sckiesslera, J. Yindyše a j. v.

Hlasatel eský zavíral v sob v I. svém roníku vypravování

historická, geografická, pírodopisná a fysikální, pojednání a ei lite-

rárn vlastenecké, povídky a básn, vtší i menší, pvodní i peložené.

(z francouzského, anglického a nmeckého jazyka), peklady ze starých

klasik, anekdoty, epigramy a tomu podobné drobnstky; pi emž
nelze zatajiti, že vtší ást' vypsání tchto byla prací samého vy-

davatele. *)

Jakož bylo eské obecenstvo I. roník (1806) Hlasatele . pi-

jala s neobyejným úastenstvím a zejmou pochvalou, pokraoval J.

Nejedlý v jeho vydávání i vletech na to jdoucích 1807 a 1808, a to

co vci, formy a penžité ceny se týe, v témž spsobu, jako roku

1806, a pipomínáme toliko, že v prodlení asu toho k dosavadním

literárním pomocníkm Hlasatele . pibyli ješt jiní a to: A. Marek.

T. Setelain, J. F. Vetešník. 5. Vrána, Ig. Hájek, (svat J. Jungmanna)

a J. Roztoil, kteí jednak básnmi, jednak kusy prosaickými, pvod-
ními i ze starých klasických a novjších jazyk do eštiny vyloženými

redaktorovi pispívali a pomáhali. 2
)

Nejedlý chtl i r. 1809 asopis svj — jakož oznamuje v Hla-

sateli r. 1808 sv. 4. — dále vydávati a inil k tomu také potebné
pípravy; avšak nepišlo již k tomu, a to (jakož pátelm svým psal)

za píinou tehdejších nepíznivých okolností, jmenovité tísn finanní

a nejistoty u vcech penéžných, nastalých hluk válených a vzešlé

neobyejné drahoty všech vcí. zvlášt tisku a papíru. 3
) — Bylyli

pivedené práv okolnosti jedinou a vlastní píinou, pro N. ustál

v dalším vydávání Hlasatele ., nemžeme tvrditi, akoliv se nám zdá.

že píina toho ponkud ležela snad i také v tom, že byl N. r. 180!)

dosáhl místa zemského advokáta v Praze a že zaneprázdnní, starosti

a výlohy, ježto mu bylo pi zaizování kanceláe advokátské podnikati

a initi, nemálo k tomu piinily, že od oznámeného dalšího vydávání

Hlasatele ('. na njaký as upustil a k píznivjší dob je odložil:

') Z kusu v 1. roníku obsažených jsou pedkem povšimnuti hodný: J. ne-
jedlého: O lásce k vlastí 'sv. 1.): .). Rautenkrance: e akademická

. 2.) a zvlášt dv rozmlouváni J. .1. Jnngmanua na obranu zanedba-
ného a opovrhovaného thdái jazyka eského, kteráž cojádrnostíjazyka,
smlosti myšlenek, horlivostí vlastenecké a obratností dialektické*se týe,
pokládati sluší mezi nejzdailejší prossické práce Jungmannovy.

) Z kus v tchto dvou ronicích obsažených povšimnutízvlášt zasluhují:

J. Jungmanna peklad Grayovy eleeie na hrobkách veských Í18Ó7),
a pvodní jeho elegie na smrt ctihodného vlastence St. Vydry (1808 .

pak •/. Rautenkrance list redaktorovi v píin jazyka vlastenského
psaný (1806) a zvlášt také pojednáni vydavatelova z historie a umni
pirozených vcí (a pírodopisu a fysiky), ježto z nich zjevné vychází,
jak praktický muž byl Nejedly a jak bedlivji/, tehda k tomu prohlížel.

aby lid náš ve všelikých mu potebných a užitených vdomostech
svým mu pirozeným jazykem se vzdlával a v nich prospíval.

•) O tehdejší neobyejné ano tém bájené dralioté a z\\šení cen všech
i a prací zstavil známý téhož as spisovatel Fr. VÍ. Hek zanímavé

sápisky, kteréž jsme p veejnost podali v Svtozoru r. 1874
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slibuje ovšem spisovatelm a vlastencm otázkami a prosbami u vci
té na doléhajícím, že jakmile se odstraní pekážky nadepsané, u vy-

dávání asopisu svého chce dále ped se jíti. Bohužel že pípov
tato teprv r. 1818 a to v okolnostech — jako níže ukážeme — již

docela zmnných v skutek vešla !

l

)

Že vydávání Hlasatele C. tak záhy perušeno bylo, jest tím více

litovati, ím platnjší a zdárnjší bylo jeho psobení na naše národní

oživování a vyšší literární vzdlávání. Nebof nelze nyní již více náležit

ani vypsati ani vyrozumti, jak dležitý byl Hlasatel . pedkm našim,

kteí — jakož nadepsáno — asu toho nemli ani nauného, ani

kratochvilného ani literárního asopisu; a tím vším stal se jim Hlasatel

Nejedlého. Jmenovit obsažená v nm pojednání literárn vlastenecká,

jakož jsou: Nejedlého promluvení o lásce k vlasti a život Daniela

z Veleslavína, J. Jungmanna rozmlouvání o jazyku eském, J. Rauten-

krance e akademická a list k redaktorovi a jiná k nim podobná

vypsání nauná a vlastenecká nezstávala bez trvalého úinku na tenáe
souvké i pozdjší. I sluší pipomenouti, že nejedni z našich nej-

slavnjších spisovatel a nejhorlivjších Vlastimil, jakož jsou Fr. Pa-

lacký, P. J. Šafaík, M. J. Sychra, Fr. Štpnika, J. Vetešník, Fr. Sláma,

P. L. elakovský, J. Kamarýt a j. v. dle jich vlastního svdomí a

seznání ítáním Hlasatele k citu a snažení národnímu byli povzbuzeni

a k vzdlávání literatury domácí vybídnuti. — Proež jest nám také

pokládati Hlasatele ., co se úinku týe, mezi nejznamenitjší úkazy

na poli literatury domácí v letech 1806— 1809, a to jednak proto, že

asu toho spisu jemu podobného u nás nevycházelo, jednak že k nmu
tém všickni elnjší spisovatelov eští pracemi svými pispívali a

pomáhali. Tudíž také všickni, kdož se dkladn oznámiti chtjí s usi-

lováním a pracemi tehdejších vlastenc a literát domácích, musí u vci

té obrátiti zetel svj k Hlasateli eskému. 2
)

') Jak zhusta a dtkliv J. Jungmann Nejedlému u vci té psával a jej

pohánl, vyrozumti jest z jeho „Životopisu" str. 73—75." že však to

také inili jiní vlastenci v spusob nemén dtklivé, toho máme nemálo
dkaz ped rukama; nechtíce však tenáe jimi nuditi, sdlujeme toliko

kus z listu J. Fr. Vetešníka, tehdáž kaplana v Melích, J. Nejedlému, dne
28. dubna 1811 psaného, v kterémž mu podává nkteré své pokusy
literární k posouzení a opravení, ku konci pak píše takto: „

Utšený Hlasatel, zdali pak ten nám opt nco ohlásí, ímž bychom se

tšiti a ducha eštiny tím více sob oblibovati mohli? Zajisté obrátil

mnohé na víru, alespo ijá pomocijeho jsem smetl a oprášil žravý prach
nmecký z obuvi svých a pilnul ku vlasti. Ó bych jen se jí hodným
státi mohl! Žel až píliš, dlouho jsem ouhoil; odtud ta neschopná ne-

japnost, jenž z mé práce vyniká. . .
."

v

•) Nevšední literární platnost Hlasatele C. uznávali i pozdjší Pražské
a Vídenské asopisy nmecké, schvalujíce jej a sieji o nm v listech

svých promlouvajíce; anobrži v nejnovjší dob nerozpakoval si známý
nmecký uenec ('.: Wurzbachu v svém biografickém slovníku (D. XX.
str. 165) psáti o Hlasateli takto: „Der Hlasatel ist eine wahre literarische

Fundgrube fiir die Zeit des Erwachens der bohmischen Literatur und
ein schmetternder Herold des anfdammernden Nationalbewusstseins!" —
V novjším ase promlouváno o Hlasateli také v Zlaté Praze 18G4 .
18. a v Slovníku Nau. V. str. 693. V tomto však vytýká se Hlasateli,

že by prý obsahoval v sob i leccos malicherného (!) a píše se, že Nejedlý
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9. eský peklad Florianova románu „Numa Pompilius."

Po celý as, co vycházel Hlasatel ., obracel Nejedlý i sice po-

zornost svou k literatue eské, zanášeje se neustále pracemi k jejímu

vzdlávání se vztahujícímu. Takto vydal r. 1806 nedlní a r. 1807

svátení a postní kasání x
) bratra svého V. Nejedlého na svj náklad,

ími pi tehdejším nedostatku podobných prací homiletických domácím

duchovním nemálo bylo poslouženo, jakož i dal téhož roku petisknouti

z Hlasatele pkný píbh pro mládež: „Ladislav a dítky jeho," taktéž

od bratra Vojtcha sepsaný, který — jsa prvním pvodním spiskem

téhož spsobu v jazyku eském — obecenstvu domácímu, zvlášt rodim
a vychovatelm, nemálo se zalíbil. Mimo to pracoval J. Nejedlý asu
toho na pekládání oblíbeného tehdáž Floriánova románu „Numa Pom-
pilius" z francouzského na jazyk eský; skoniv pak r. 1807 peklad

ten, dal jej r. 1808 na svj náklad vytisknouti, pipsav jej Františkovi

a Frydrychovi sv. . . hrabatm z Hartigu, jazyka eského velmi

milovným a okrase vlasti naší." 2
) — Románu tomuto dostalo se ihned

po jeho vyjití nemalého úastenství se strany tenástva eského a to

vším právem ; nebo, teba že jazyk eský asu toho za píinou ne-

píznivých okolností co se vzdlání jeho a jmenovit lehkosti, obrat-

nosti a ozdobnosti týe, za francouzským, u vci té nad jiné vynikajícím

a vybroušeným jazykem daleko zstával, nelze pedce upírati, že Ne-

jedlého eský peklad románu toho — jsa vzdlán jazykem správným,

jadrným a plynným, by se i zde onde od textu originálního ponkud
uchyloval — byl tak zdailý, že neml tehdáž sob rovného spisu

v prosaieké literatue eské, a tudíž že sluší jej pokládati mezi první

zdailé plody beletristiky domácí. Proež také ne bez píiny mnozí

sonvcí i pozdjší literáti naši nerozpakovali se tvrditi, že J. Nejedlý

práv svými peklady spis Gessnerových a Florianových ukázal, se
jest jazyk náš a se by mohl býti, kdy by bedliv se vzdlával, brousil

a rozhojoval a že N. peklady svými vyšší prose eské cestu razil

jal se vydávati Hlasatele k vyzváni .1. Rautenkrance a V. Sedláka;
toto jest však zjevné nedopatení,ježto Hlasatel zaal vycházeti již r. 1806

;

Sedlaek vsak teprv r. 181(1 — a to náhodou — na víra vlasteneckou
by] obrácen.

') Kázání nadepsaná vySla takto: Nová nedlní kázání na ech) rok od Voj.
Nejedlého, pastvic duchovní osady Peícké. 2 díly v Praze 180G 8°. 56
arch za 1 si., pak Svátení n postní kázáni na cdý rok od V. Nejedlého
a r. d. V Praze 8°. 1807, za :! zl. 80 kr. — O tchto kázáních píší te-

hdejši domácí noviny i asopisy eské a nmecké nemálo pochvaln
a to vším právem; nebo byla krátce, jadrn, plynn a správn esky
psaná a obsahovala dkladná a lehce pochopitelná vysvtlování nej-

dležitjšich pravd náboženských a mravných, zavírajíce pi tom v sob
mnoho krásných podobenství i tklivých píklad a píbh, na díle

z vlasteneckých letopisu vybraných, proež se jim také dostalo nemalého
Úastenství nejen strany našich duchovních pastý, anobrž i jiných mi-

lovník spisu mravných a vzdlávacích.
'; Román jmenovaný vyšel taktu: Kutna Pompilius, druhý král ímský.

V jazyku francouzském od p. Floriána sepsaný a eským vyložený od
J. 'Nejedlého a t. d. V 1'raze 1808 u Kr. Jeábka li! st. 458. fl prodával

se za I zl. -Jo kr. na tiskacím a za 1 zl. 48 kr. na pevném psacím papíre.
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v té míe, jak to J. Jungmann — co básnické ei eské se týe —
svým pekladem Miltonova „Ztraceného Háje" byl uinil. J

) Proež
jest toho také velice litovati, že Nejedlý na té dráze dále nepokraoval

B více podobných peklad z franštiny a angliiny nám nepodal, ježto

by tím k vzdlávání, rozhojování a broušení jazyka našeho nemálo
byl pomáhal a jemu také ve vyšších kruzích spoleenských vtšího
úastenství a volnjšího prchodu byl zjednával a pipravoval.

Nejedlého peklad nadepsaného románu Florianova obrátil na sebe

tolikéž pozornost domácích nmeckých recensent, kteí u vtší ásti

pochvaln o nm se pronesli. 2
) Toliko jeden z nich ukazoval na nedo-

statenost jazyka eského k podobným pekladm a prohlašoval je i

za zbytené, „ježto prý každý vzdlanjší ech spisy podobné umí ísti

bu v pvodním jazyku, bu v peložení nmeckém" a vytýkal pi
tom Nejedlému mimo jiné i to, že v pekladu svém píliš úzkostliv

jazyk Veleslavínský nápodobovati usiloval. Toto nevlastenecké, pa-

nující tehdáž germanomanií zapáchající pronesení zpsobilo v Praze

u všech Vlastimil nemalých kyselostí a zavdalo píiny k dtklivé

odpovdi, v nížto se recensentovi zvlášt jeho germanisaní smýšlení

ostrým, sarkastickým spsobem vytýkalo. Recensent ovšem neopomenul

rovnž dtkliv k tomu replikovati a tvrzení své tím opodstatovati,

že jaksi opovržliv k tomu ukazoval, jak mizerná byla tehdejší eská
literatura u porovnání s velikolepou literaturou francouzskou. 3

)

Krom již asto jmenovaného románu Florianova pracoval Nejedlý

asu toho i sice na poli domácí literatury; jmenovit pekládal do

eštiny k vyššímu pokynutí rozliné dležité dekrety a naízení admi-

nistrativní, soudní a finanní, jakož i provolání válená, instrukce

politické a vojenské a zvlášt také „Exercierreglement pro c. k. p-
chotu." Taktéž vyložil na jazyk eský „Nauení o okování krav-

skými neštovicemi," kteréž nákladem Izidora knížete z Lobkovic bylo

tištno a rozdáváno. — Jakož pak jeho r. 1804 a 1805 vydaná gra-

matika byla již rozprodána, pipravil N. nové její vydání, spojiv ob
(r. 1804 a 1805 o sob vydané) ásti v jedno a uiniv tu i tam po-

') Tak se nejedenkráte u naší pítomnosti pronesli muži u vci té na slovo

braní : J. Ziegler, V. Klicpera a J. Tyl, z nichž zvlášt tento v prosaických

pracích Nejedlého nemálo sob liboval a je schvaloval.
') Zvlášt jeden z nich pronesl se nemálo pízniv a trefn s pekladu

nadepsaném, nazvav jej — hledíc k zvláštnostem, ducha a tehdejšímu

vzdlání obou jazyk — v celku velmi zdailým a pipomenuv vci té

mimo jiné toto: „Der biegsame Styl, die leicht verstándlichen WOrter-
ableitungen von allgemein bekannten Wurzeln, die Gewandheit des Ver-

fassers sich dem Originále unbeschadet der Reinheit der Sprache anzu-

schmiegen, oder es durch. grosstentheils schiekliche Surrogate zu ersetzen,

machen, dass sich seine Ubersetzung so gut als ein Originál liesst. Was
ihni jedoch die neuesten Forderungen der Kritik nicht ohne Tadel lassen

wiirden, ist, dass er stellenweise zu frei iibersetzte und in solchen Fállen

gewohnlich durch seine Umschreibungen zu viel von der Prácision des

Originals vergab ;
— " naež na svdomí tomu, co byl práv pronesl,

porovnává kus pekladu toho (z 8, knihy str. 288.) s francouzským ori-

ginálem.
3
) Annalen der Literatur d. osterr. Kaiserst. 1811. 9. Heft a tamtéž 1812.

St. 424 a 428.
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tebné ' Opravky a dodavky. *) — Téhož asu obstaral N. i nové a to

páté vydání znamenitého Komenského spisu „Labyrint svta," dle

Amsterodamského vydání slovo od slova a to pro výbornost eštiny a

utšenou rozmanitost obsahu. -) Tolikéž pokusil se N. tehdáž také ješt

v básnní eském, složiv totiž chvalozpv „Na píjezd J. M. C. Fran-
tiška I. a císaové M. Ludoviluj do ech 1810;" který v Praze

r. 1810 4° tiskem vyšel.

10. Jan Nejedl}- stal se písežným advokátem zemským.

Z toho ze všeho, co jsme byli práv povdli, vychází, že J.

Nejedlý r. 1809 — akoliv byl tehdáž ustál u vydávání Hlasatele .
— nicmén pedce byl nemálo pilným dlníkem na poli domácí literatury.

K roku tomuto sluší však v biografii J. Nejedlého zvlášt ukázati proto,

že se — jakož již výše doteno — tehdáž stal 'písežným advokátem

aetnsTcým, ímž a tak díme, v život jeho nová vzešla epocha a jeho

dosavadnímu psobení a usilování nový cíl a smr vytknut jest. —
Byv totiž náš N. r. 1803 povýšen nn hodnost doktora veškerých práv,

pracoval co koncipient v kanceláích jiných právník, chtje tím píjmy

své rozhojniti, ježto jeho tehdejší plat profesorský (600 zl. ), hledíc

k panující asu toho drahot všech vcí a nízké cen penz papírových,

nepostaoval k sebe skrovnjší slušné výživ, a to tím mén, když uvá-

žíme, že on po celý as nemalých sum penžitých obtoval na tisk

svých a svých pátel spis, ježto na své útraty vydával. Skrovné tyto

píjmy jeho byly. jak se podobá, také píinou, že až dosavade váhal

vstoupiti v stav manželský, akoliv byl již pekroil rok ticátý stáí

svého a rozliné u vci té slušné návrhy a podání od pátel, a známých

mu byly inny. — R. 180!) bylo však jedno místo advokátské v Praze

uprázdnno, o kteréž se N. ihned neházel, a že byl prokázal potebných

Nové toto vydáni vyšlo takto: Praktische Chranimatík fwr Deutsche von
.1. Nejedlý u. s. \v. 2. amgearbeitete nnd verbesserte Áusgabe Prag. 8*.

1809. Sf. ."»t;7. — Gramatika tato byla rozvržena na dv ástí, z nichž

druhá zavírala v solte kusy k cviení se v eském tení a pekládání
.i krátké vytení eské literatury, ovšem u porovnáni s tím. kteréž bylo

k '2. ásti gramatikyjeho r. 1806 pitištno, nemálo rozšíené a opravené.

„Znamenitý spis ten vyšel i tímto titulem: Labyrint svta a Hój srdce.

Po páté tlaen b povolením c. k. dvorské cenzury. V Praze 1809 u Frank
Jeábka. I

-
-'." Btr. 226" (za 1 zl. 20 ki\). — K historii vzácné knihy této

vbec a pítomného ó. vydání zvlášt pipomínáme, že v letech dvá-

cátých jednoho rána J. Nejedlému a všem knihkupcm, a nichž byla

kniha ta na sklad, e. k. policejním a censnrnim úadem bylo zapov-
zeno knihu tu — akoliv byla s povolením c. k. dvorské censury r. 1809

vydána — oznamovati a prodávati Za tou píinou pedítal prof.

Nejedlý každého roku svým poslucham alespo nkolik zanímavjšicb
kapitol z Labyrintu Svta, jejž vidy jmenoval „nejrozkošnjší knihou
eskou." Teprv po smrti Nejedlého (r. 1835) byly pozstalé ješt exem
pláe knihy této s jinými jeho tiskopisy prodány a pod rukou rozšío
vány. ponvadž i tehda/, c. k. censura ani veejné prodávání exemplá
ji/, tištných, ani nové její vydání povoliti nechtla, akoliv sami

knzi katolití spis ten za docela nezávadný a vbec teni hodný byli

prohlásili.
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k tomu spsobilostí a náležitostí, obdržel místo to a otevel ihned na

to svou kancelá advokátskon v dome . p, 767. v Ovocné ulici podle

mstku v 1. poschodí. l
)

J. Nejedlý byl již jako studující práv a pozdji jako koncipient

proslul nemálo svou dkladnou známostí starších a nových zákon a

zízení soudních i administrativních, jakož i svou výmluvností a svou

nevšední bystrostí ducha, svou správností a rázností a svou neobyejnou
bedlivostí a svdomitostí u vedení a vyizování svených mu prací

všelikých. Píznivá tato povést, kteráž o Nejedlém již vbec šla díve
ješt nežli se stal advokátem, byla i píinou, že jakmile otevel svou

kancelá advokátskon. strany, jez nidy pi úadech a soudech nižších

a vyšších co initi a vyhledávati, valem k nmu se utíkaly a sporné

vci své k vyízení a vymožení mu svovaly. — Jakož se pak Ne-

jedlému ihned na zaátku jeho innosti advokátské podailo, nkolik
zapletených, zastaralých a tém již opuštných rozepí soudních a

politických, v nichž se stranám o nemalé sumy a užitky jednalo, v ase
nad oekávání krátkém k místu a konci pivésti a vyrovnati i stranám

k jich právu dopomoci; rozhlásilo se jméno jeho široko daleko, proež
také zanesen býval pracemi v té míe, jakož málo který z jeho kolleg.

Že pak ve své praxi zvlášt k tomu prohlížel, aby pokud možná strany

sporné piml k narovnání pátelskému a jim takto uspoil dlouholeté,

nákladné rozepe právní; získal tím sob dvru a vážnost jak stran

tak i úad a soud nižších a vyšších. Proež mu také tito pro takovou

jeho správnost a svdomitost svovali dležitá kuratoria, jmenovité

taková, kde bylo initi o zastupování obcí, vdov a sirotk a jim po-

dobných osob. — V pozdjších však letech — bez pochyby za pí-
inou své asté churavosti — obmezil praxi svou nemálo , tak že

napotom tém výhradn jenom spravoval záležitosti právní nkolika
vzácných a zámožných rodin Pražských a okolních.

Rozsáhlá praxe advokátská byla také píinou, že píjmy Nejedlého
co rok nemálo se množily, tak že v prodleni nkolika let, znamenitého
nabyl jmní a mohl takto nejen své píbuzné, zvlášt bratra Josefa.

souseda a ezníka Žebráckého, velikými sumami pi kupování pozemk
zakládati, anobrž i sob samému grunty rozliné a jmenovit veliký

dvr kmetcí v Trnném Újezd koupiti a hotovými penzi ihned vy-

platiti. -)

') Pozdji pesthoval se N. na Koský trh, kdež v dom „u zlatého
beránka" . p. 840 vil. poschodí až do své smrti pebýval. — Správ-
cem (amanuensem) kanceláe J. Nejedlého byl drahn let asu toho známý
Turista eský Ržika, který po 'smrti Nejedlého pešel k dokfc Jos.
Fricovi, jenž sám také byl njaký as koncipistou u J. Nejedlého.
.1. Nejedlý byl již r. 1807/8 koupil u veejné licitací selský grant Horá-
kovský v Ksaverov . I. u Chval v Kouimsku, který vsak zase prodal,
koupiv za to dvr kmetcí v Tmném Újezd, blíž Holubic v okresu Smí-
chovském. Kterého dne a roku smlouva tržní byla uzavena, o tom nemáme
zprávy urité ; podobá se však ku pravd, že se to stalo ku konci r. 1813,
ponvadž zachované rejstíky a výkazy hospodáské veskrz poínají
teprv rokem 1814. — Osada tato náležela tehdáž Týnskému zadusí
Pražskému, a byla se již za asu císae Josefa II. proti placení jisté

roní sumy z roboty vykoupila; proež mohli také hospodáové tamní
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Avšak jakož vbec nelze zárove „dvma pánm sloužiti, abychom
jeajisté jednoho nenávidli a druhého milovali," nemohl i náš Nejedlý

svému dvojnásobnému povolání, uitelskému a vlasteneckému z jedné

a právnickému ze strany druhé v stejné míe nyní zadost initi a práv

býti, anobrž vidl se nezídka nucena své literární psobení obmeziti

a tytýž i na as je zastaviti, ježto jeho rozsáhlá praxe advokátská a

spojená s ní asto nemálo obšírná zaneprázdnní — vyjednávání, dopi-

sování, pocházky a pojíždky — tém všechen jeho as zaujímaly a

spotebovaly. Proež také nemli snad ti docela nepravdu, kdož tvrdili,

,.že Nejedlý byl tehdáž již více advokát nežli literátor." — Pitom pak
sluší i toho sob povšimnouti, kterak v krátkém ase na to bylo i

zejm pozorovati, že takové nevšední namáhání též i na zdraví Ne-

jedlého nepízniv psobiti poíná a že se v nm vyvinuje nebezpený
neduh jaterní. který — byv ovšem tém v celé té rodiné jaksi ddiný
— v letech na to jdoucích netoliko tlesn jej sklioval, anobrž i na

duševní povahu jeho nepízniv psobil a píinou byl, že N. k rad
lékaské napotom tém každého roku lázn Teplické a Karlovarské

navštvovati nucena se vidl. — Nic však mén nepestal Nejedlý i

pi takovémto návalu prací advokátských a pi své nesnázi zdravotní

bedlivé všímati sob prvotního svého zamstnání literárního i vnovati
jemu všeliké zbývající chvíle volné a prohlížeti ke všemu, co se národa

našeho týkalo i míti srdené úastenství ve všem, co se mu píjemného
nebo nepíjemného tehdáž piházelo, *) jakož i neváhal pátelm svým
a vlastencm jiným platnou radou i hmotnou pomocí pi každé k tomu
8€ mlalé píležitosti ochotn se propjovati. 2

) Proež požíval N.

tehdáž vbec dvry všech vlastenc a literát, kteí také ve všech

záležitostech národních k nmu své zení mívali a tolikéž v dopisech

soukromých, v chvaloeech, básních píležitostných tištných a ruko-

pisných šetrnost a úctu svou k nmu na jevo dávali.

grunty Bvé voln ;i lépe nežli jiní vzdlávati. J. Nejedlý uvázav se
v dvr nadepsaný, hledl stavení hospodáská, zahrad}', pole a porost-
liny k nmu náležit dkladn vzdlati, zvelebiti a rozmnožiti, tak že

se napotom skládal z výše 300 mr dobré pdenin pdy a pkného
lesíka po návrši dol se táhnoucího, pod nímž bží nyní železná dráha
Bušthradská. Ve dvoe tomto zdržoval se X. také každého roku n-
jaký as k svému zotavení.

') Vychází to z nejednoho jeho dopisu k pátelm poslaného a zrozmluv
s nimi inných : emuž na svdomí podáváme zde toliko ásf z listu,

kterým píteli S. llnvkovskum dne 19. ledna r. US10 pedasnou
smrt vzácného vlastence a uence •'• !'• Procházky v známost uvádí:
.. . . Smrt náhlá p. Procházky penáramn jest mne zarmoutila; ješt
den ped jeho smrti u nho asi hodinu jsem byl, a on tehdáž velmi

vesel jsa Ješt šaškoval. Ta ztráta není snadno k nahrazení. Profesor
Jmujmann chce nyní, ježto již prvé sbíral, slovník na zpsob Adelunga
vzdlati i dolítám, že tento piinlivý, dvtipný a dmyslný muž národa
našemu tím slovníkem poslouží, který p. Procházka mínil zhotoviti.

Bratr mi poslal elegii na smrt Procházkovu."
) Tak se ku p. po smrti V. Procházky s nemalým namáháním o to za

sadil, aby se pozstalé jeho rukopisy ped záhubou zachovaly a jme-

novit aby vzácné jeho lexikální pomcky a zápisky píteli .1. Jung-
mannovi, který již tehdáž materiál' k velkému slovníku eskému sbíral.

<lo rukou se dostaly.

24*
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11. Revisí eského pekladu zákon nik a obanského.

Zvlášt užíváno tehdáž velmi zhusta — a to k vyššímu pokynutí

a naízení — pomoci a úastenství J. Nejedlého k pekládání do eštiny

vydávaných asu toho zákon a patent, jež se týkaly dležitých

operací finanních, proklamací válených, pilných opatení administra-

tivních a nových zákon soudních, kteréž pro jich zvláštní váhu a

daleko se vztahující úinky, jednak aby pvodní jejich znní náležité

do eštiny bylo vyloženo, jednak aby jich obsah všeteným pekla-

datelem ped asem nebyl vyzrazen a vyhlášen, nemohly se leckomus

k pekládání sviti, anobrž musela se práce ta vznésti na muže docela

spolehlivého a spsobilého, jakým byl práv náš J. Nejedlý.

U vci této náleží pedkem sieji promluviti o úastenství, kteréž

ml Nejedlý u vykládání vyhlášeného tehdáž (r. 1811) obecného zá-

konníka obanského na jazyk eský. — Když byla totiž c. k. dvorská

komise justiní (Justizhofkommission) na zaátku pítomného století

po delších poradách a vyjednáváních mimo jiné zákony také obecný

zákonník obanský (allg. burg. Gesetzbuch) v jazyku nmeckém k místu

pivedla a císaské schválení zákonníka toho vymohla, prohlížela zárove

k tomu, aby veledležitý ano monumentální zákon tento vyložen byl

tolikéž na všechny jazyky, jichžto se v ddiných zemích rakouských,

v nichž zákon ten vyhlášen byl, tehdáž užívalo, a aby peklady ty

pokud možná byly již ped rukama, jakmile zákon ten v platnost vejde

(dne l. ledna 1812).

Pekládání zákonníka obanského na jazyk eský vloženo zpoátku
na známého eského profesora a translátora J. Zlohicliého ve Vídni,

který také asi 560 prvních §§. zákona toho do eštiny vyložil Když

pak dne 22. bezna r. 1810 smrtí sešel, vybídnut jest Vojtch Veselý,

který se ped tím njaký as ve Vídni zanášel soukromým vyuováním
v eštin a na to povolán byl za examinátora k eské bankální admi-

nistraci, aby v pekládání tom dále pokraoval a je ukonil. Že však

ani Zlobický ani Veselý nebyli praktickými právníky, anobrž neznali

se ani náležit v ústrojí eského zvlášt staršího jazyka právnického;

peložili dležitý a nelehký zákon ten tak neúpln a nesprávn, ano

tak nedstojn do eštiny, že muži u vci té zbhlí, jakož byli Pražští

radové F. Tvrdý a F. Brožovský l
) dvorské komisi justiní k nedo-

statenosti pekladu toho ukazovali a dtkliv na to naléhali, aby

peklad ten pehlednut a opraven byl nkým vci té dkladn znalým,

navrhujíce zárove k tomu konci profesora J. Nejedlého, ježto on jako

výborný právník a dokonalý znatel jazyka eského na slovo brán jest.

— K návrhu tomu vznesla také c. k. dvorská komise justiní obšírnou,

obtížnou a na nejvýš pilnou práci tu ihned na našeho Nejedlého.

Z dvorských, k vci této se vztahujících spis jednacích vyroz-

umli jsme, že práci J. Nejedlého pi revisi eského pekladu zákon-

níka obanského podniknutou, nelze tak lehko pokládati, jakož to n-

') Biografie obou tchto vzácných právník a vlastenc viz v Slovníku
Nan. IX. a X.
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kteí naši uení v pozdjších letech initi se nerozpakovali. Vychází

totiž z akt nadepsaných, že peklady Zlobického i Veselého u vtší

ásti byly tak nedostatený a chatrný — nesrovnávajíce se ani s textem

ani duchem zákona — , alebrž namnoze i tak nemotorný, že se N. nucena

vidl tém každou prpov opravovati, ano i celé paragrafy znova

pekládati, aby jenom ponkud nedostatky ty odvaroval. 1
) I jest nemálo

litovati, že nebylo hned z poátku pekládání asto jmenovaného zá-

komrika obanského sveno J. Nejedlému a že teprv, at tak díme, v po-

slední chvíli, když se již mlo pikroiti k tisku pekladu toho, revise

jeho vznesena jest na Nejedlého, kdež mu již nezbývalo tolik asu,

aby vše, co bylo v nm nedostaného, byl mohl pedlati, anobrž že

nucena se vidl toliko k nejhrubším vadám zetel míti a je opraviti.

Proež nelze také tajiti, že i revidovaný peklad tento nevyhovuje již

více ani nynjší poteb právnické ani požadavkm linguistickým. Nic

však mén hledímeli k nadepsaným okolnostem, jmenovit k nemalému
kvapu, s kterým revise a tisk pekladu toho bylo vykonati a k místu

pivésti, nelze jinak nežli pokládati revisi tu za práci na onen as
nemálo platnou a záslužnou a to tím více, když povážíme, že by sotva

který jiný tehdejší uenec a právník eský byl ji správnji a dklad-
nji vykonal, nežli to práv náš Nejedlý uinil a k místu pivedl.

J. Nejedlý uvázav se se vší ochotností v nelehkou a obšírnou

revisi eenou, pivedl ji pi svých etných soukromých a veejných

zamstnáních v prodlení nkolika msíc ku konci. Dada pak celý ten

opravený i namnoze znova zhotovený peklad na vlastní groš na isto

pepsati a pipojiv k nmu tolikéž obšírný, bedliv a klopotn sesta-

vený rejstík celého zákona, pedložil jej dvorské komisi justiní, kteráž

uinila náležité opatení, aby peklad ten v Praze byl vytištn, pi emž
ilý obstarával také korrekturu tisku, opravoval ješt nejedno do

textu se vloudivší nedopatení a prohlížel k rychlému vytištní textu

eského v té míe, že již na zaátku r. 1812 tisk byl ukonen a ku

konci m. ledna r. 1812 nkolik exemplá pekladu toho dvorské ko-

misi justiní bylo pedloženo, mezi nimiž i jeden ist na velín tištný

a ozdobné vázaný exemplá, svdící soukromé bibliothéce císaské.

Nevšední platnost a užitenost vynasnažení Nejedlého pi revisi

jmenovaného pekladu eského, hledíc jak k obecné poteb tak i ku

vzdláváni jazyka právnického, schvalovali a uznávali tehdáž všickni

soudní vyšší úadníci, jak Pražští tak i Vídenští. Jmenovit c. k. dvorská

komise justiní -) vidla se pohnutou ve zvláštním nejponíženjším ped-
nešení, .1. Mil. Císaské dne 20. února 1812 podaném, uiniti návrh,

aby profesorovi J. Nejedlému za revisi eského pekladu zákona ob-

kého dala se odmna, a to taková, která by nevšední jeho práci

a nemalým výlohám u pepisování pekladu a korrigování tisku jeho

! Tak ku pr. pekládá Veselý „Verjáhrung" slovem „zlctitost-r vver-

jhren" si. dtiti; .E . „ersitzen8 sL nsedti, „Be-

ttimmungen (Verordnungen)4
' si. nréenosti, „richtige und nirht ricMige

Forderungen" si. pohledáváni skutená ;i neskutená a j. v.

• Komise ta skládala se Sani toho: s presidenta p. zHannu, nejv. sudího
doinorak. a z pisedieich dvorních radních: p. /. Ehrenberka, (referenta),

p. z Zcillcrfi. a p. Scheppla, pak zemského radního sv. p. Gaert&era.
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inným byla pimena, zárove pak v jeho vyšším postavení sociálním

a pi jeho zámožnosti jemu byla žádoucí a píjemná. !
) Proež navrhla

komise tato, aby J. Mil. Cis. Janu Nejedlému za revidování a k místu

pivedení asto jmenovaného pekladu udliti ráil bezplatné titul cis.

rady, ježto titul tento již také jiným zasloužilým profesorm a uencm
byl propjen. Jeho Milost Cis. ráil také nejv. rozhodnutím, ve Vídni

dne 9. bezna 1812 uinným, J. Nejedlému za schválené pehlednutí

a k místu pivedení eského pekladu zákona obanského titul cis.

rady bezplatn propjiti a zárove podaný mu exemplá pekladu toho

k sob pijmouti a jej do své soukromé bibliothéky uložiti dáti. —
O tomto estného titulu propjení dala e. k. dvorská komise justiní

ihned dne 12. b.. 1812 zvláštním pípisem Nejedlému vdti, sdlivši

zárove pednesení své s nadepsaným nejvyšším rozhodnutím s c. k.

dvo. kanceláí k dalšímu u vci té opatení. Naež tato neváhala

zvláštní dekret J. Nejedlému na titul onen svdící dne 16. b. 1812
vyhotoviti,-) zárove pak c k. guberniu eskému naíditi, aby o vy-

znamenání tomto universit Pražské a jiným úadm zemským vdti dala.

Vyznamenáním tímto byl J. Nejedlý i všickni vlastenci píjemn
pekvapeni a nemálo potšeni, a kladlli na n Nejedlý napotom n-
jakou zvláštní váhu, tu — hledíc k vážné a platné píin, pro kterouž

se mu ho bylo dostalo — nelze se tomu píliš diviti aniž jakous ma-

lichernou ješitnost v tom spatovati a jej proto snad naíkati a lehko

vážiti. (Pokraování.)

') PÍSe dvo. komise just. ve svém nejp. pedneseni u vcí té takto: „Nuí
ein Manu, wie Nejedlý, der als der edíte Doktor in den wahren Ninu
des Gesetzes einzudringen und solchen bei der ihm beiwohnenden voli-

kommenen Kenntniss der btthmischen Sprache — eine heutzutage seltene

Eigenscbaft — richtig auszudriickcn im Stande gewesen ist, war fahig,

so eine Uebersetzung zu berfehtigen. Er hat hiernáchst fr das Ab-
schreiben der von ilmi nen bearbeiteten Uebersetzung nabmhafte Un-
kosten gehabt und zugleicb die Korrektnr der abgedrucktcn Bogen in

Prag besorgt. — Um mít Geld zu belohnen, wurde bei seinem Charakter
weder anstándig, noch ihm, da er selbst ein ansehnliches VermOgen be-

sitzt, lieb sein. Als Doktor der Kechte, Professor der bOhro. Literatur
an der hohen Sehule in Prag und zugleich beeideter Landesadvokat ist

er ein Mann von Klín'; ihn mit blnr. zu belohnen, scheint aleo der

angemessenste Lohn zu sein. Er hat iir das Publikum gearbeitet, hat ein

Ener Majestát zur hftchsten Ehre gereichendes , von der bdhmischen
Nation seit Jahrliunderten gewtinscntes Werk in ciner vollkommenen
Uebersetzung geliefert . .

.••

J
)

('. k. dvorská kancelá vydala J. Nejedlému na titul nadepsaný dekret
dvo. tohoto znní a to na kolku dvou/datovém:

Dekret.

An den Doktor der Kechte und Professor der bohmischen Lite-

ratur in Prag Johanu Nejedlý.

8. Majestát haben demselben Jau a. h. Entschliessung vom 9. d.

wegen der zu Stande gebrachten Ubergetzung des neuen burgerlichen

Gesetzbnches in die bfthmische Sprache den k. k. Rathstitel a. g. zu
verleihen geruht.

Diese a. h. Entschliessung wird demselben zur angenehmen Wissen-
schaft bekannt gemách r.

Wien am 16. Márz 1812.
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eská balada a romance.

Podává

Ferdinand Schulz.

IV.

V Cechách psalo se už 1818 a básnictví eské, obnovené r, 1795,

posud nemlo více než jednu dobrou romanci pvodní: Oldicb a Bo-

žena od Jungmanna; a tyi dobe peložené: Brgerovu Lenoru a Schil-

lerovy Chod do železnice, Ptku s ještrera a Rukavici. Produkce

pvodní po umlknutí V. Nejedlého a Hnvkovského zanikla úpln na

ti léta. Nejmrtvjší doba v poátcích eské balady a romance, a
skladby pvodní a peklady, a dobré a špatné, byla léta 1816, 1817
a 1818. Teprv na sklonku tohoto roku obnovený Hlasatel eský Jana

Nejedlého pinesl baladu, která se tšila po ti desítiletí znamenité

oblib našeho lidu.

Byl to opt Brrjer. k nmuž sáhnuto. Der Brudor Grauroch
and dic Pilgerin, balada pvodn anglická ze sbírky Percyho, v eském
pekladu Josefa llautcnkrance má v Cechách zajisté znanou ást
své literární slávy. Poutnice putovala po echách od r. 1818 tém
až do 1850; pospíchala od msta k mstu, od ddiny k ddin ; vešla

do všech píbytkv, zvlášt kde dvata na panny dospívala ; neminula

ani sadv, ani luk, ani lesv a osamlých pastvin
;
pi spolené práci

rovnž jako v tajeném žalu byla mladým srdcím spolenicí nejdražší.

Jako nejmilejší národní píse zpívalo se po celých Cechách:

..s|o krásné dve k klášteru, „Pochválen bu pán Ježíš!" dí;

byl práv strašný den. „AŽ na vky!" on ek.
Když k fortn pišlo, zvonilo. Co se mu stalo, nevdl.
ímž vrátného ven loudilo: když do oí jí pohledl:
a ten hned pišel ven. tak náramn se lek atd.

Nynjší mládež eská nemá ani tušení, jakou dležitost, jaké

krásné místo ta balada zaujímá v našich vzpomínkách, jak rádi jsme

ji /pívali ! Poutnice jest éást pedbeznové romantiky dvou pokolení

v Cechách. Tenkrát jsme ovšem nezkoumali, jak místy velmi nebás-

nicky Josef Iiautcnhranc anglickou baladu dle úpravy Burgerovy

peložil, jaké množství slovesné krásy, poetického pelu s ní setel,

jak celkem ji v umlecké cen snížil. Tenkráte nám na píklad pranic

nevadilo, že poutnice k otázce fraterov, jak její milý jest „k poznání,
l>

odpovídá :

Ach po hábitu škrablavém
I pásu hrozn pichlavém
jc snadn k poznáni.

Tenkráte jsme - Rautenkraneovým fraterem napomínali krásnou

poutnici

:

M dítc. peetaž plakati

!

Rad se tt modli víc !

Vždy zdrtíš srdce soužením
a zrak si zkazíš kvílením:
ml! bude ti zle sic."
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a s nešastnou dívkou jsme naíkali:

Ach Vážnosti! — ach, necht m,
bych hodn kvílela! — atd. atd.

Pii takovém neutšeném stavu eské balady a romance není divu.

že Jungmann ve své Slovesnosti s tímto druhem básní byl na nej-

vtších rozpacích, a sice v theorii rovnž jako v praxi. Slovesnost

vzala pvod svj v msíci srpnu roku 181 G z naízení vládního, aby

jazyk eský na gymnasiích v Cechách opt se pstoval. Jungmann je-

diné mohl z toho obratu Vídenské pízn vyvážiti znanjší užitek pro

národnost, mládež a literaturu eskou. Srozumv i této své úloze,

podjal se jí s nejvtší pílí a svédomitostí. Ml dle výnosu vládního na

zeteli hlavn mládež ve vyšších tídách školních, ale zamýšlel též pro-

spti souasnému spisovatelstvu vlasteneckému, dosplému a dospívají-

címu, chtje mu podati vrný obraz onoho stupn dokonalosti, k nmu/.

domácí umní slovesné už opt se probralo. Byla to první písnjší

prohlídka literární práce eské v dob nové. Nyní vidíme, že len kri-

tický rozhled v prvním vydání Slovesnosti Jungmannovy skuten st;il

se rozhraním dvou literárních dob. Co od roku 1705 až do 1817

v krásném písemnictví eském zpsobeno bylo, nestailo na obsazeni

ani nejhlavnjších oddílv v esthetice literární. Nkteré druhy um-
lecké produkce nebyly u nás toho asu vbec ješt ani zastoupeny,

a Jungmann vidl se nucen, dáti sob sepsati nkteré lánky teprve

k vli Slovesnosti. Tak objednal si u svého Ant. Marka píklad z oboru

enictví, a Václav Klicpera vyhovl žádosti jeho sepsav smutnohra

Svatislav a inohru Bratí. Toliko tou cestou bylo možno sestaviti

první citací knihu deskou pro úely školní a spisovatelské.

V letních msících r. 1817 Jungmann dokonil „sbírku píkladúv."

a jal se ješt spisovati ást, prvotn nezamýšlenou, strunou nauku

v slohu, obrav sob za vzor podobný spis Politzv. Tiskem vyšla pak

Slovesnost teprv v lednu 1820.

V oddílu „Básn" naplují balada a romance místo pomrn
nejmenší, a i to jest pro n píliš veliké. Vystupují zde spolen se

smutnohrou a inohrou pod jménem historické básn a iní první sku-

pení tchto skladeb, pod nápisem rozpravy nebo povsti. A co nalézáme

zde? Kterými skladbami objevují se nám zastoupeny balada a romance

eská v prvním kritickém výboru, sahajícím od r. 1795 až po nalezení

rukopisv Královédvorského a Zelenohorského? Vidíme zde sedm lánkv:
jsou to 1. Vdný syn od Vojtcha Nejedlého ; 2. Bitva na Kosovu,

ze srbského od V. Hanky; 3. Knížecí stl, eská povst z Herdera,

dle Hájkovy kroniky, od Fr. J. Svobody; 4. Lakomec Bral od Jiího

Palkovie; 5. Pemožená žádost pomsty od J. Zabranského ; (i. Okla-

maná nadje od Ant. Puchmayera a 7. Carodjnický uedlník, z Goethe

od J. Jungmanna.

Vdného syna Zbislava už známe z výkladu pedešlého. Mimo
nj jsou tu ješt dv skladby pvodní : Lakomec Bral a Pemožená
žádost pomsty. Musíme ob nyní slyšeti, abychom srozumli, jaké ne-

snáze balada a romance psobily ped šedesáti lety pi výhoru pí-
klad v.
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První zní

:

Lakomec Bral, jehož mrzká penz žádost

byla nenasycená,
cítil hanebnou v svém zlostném srdci radost,

vida jako zvtšená
jeho stodola se sbožím z rolí, vloni

chudým vdovám neprav
uchvácených plní, aniž vše se do ni

mstkná. Nehne této ohav
srdce nešastných tch na to zících lkáni.

V tom mrak znáhlá oblohu
zacloní; hrom do stodoly, u blýskáni

také venku do stohu

udeí a všecku loupež se stavením

v okamžení na popel
obrátí. Tu shoí i Bral se zlým jmním,
an ho píliš bránit chtl.

A druhá :

Fricek malý trhal kvítí dosti mam tvé krutosti,

chtje z nho vínek víti, umeš bez vší lítosti.
-*

v tom jej pichla velika K t(mm ^^ otcoy;l
do pravého mahcka. jeW wb vzpomnl glova:

On tu polekav se skoí, „Nehezký bys Fricek byl,

slzv utíraje s oí, kdy by zlvm se za zlé mstil.
u

v patách za ní hairuje. Hned ^ tavU
všecko zle ji sbbuje. yMw odpustií a

!

pravil:

..Pokej velko! nemáš více „Lépe hezkým Frickem být,

z kvtin sbírat sladké píce, nežli velce život vzít."

Takové vci jsou ve Slovesnosti mezi historickými básnmi co

n>\y,rovy ucho povsti, takové vci representují slovesné skladby, kteréž

v theoretické ásti se nazývají balada a romance ! Jaká to úžasná

nouze o látku baladovou, o njakou myšlenku jen ponkud vyšší, o formu

jen ponkud umleckou ! Ve své nedostižné skromnosti Jungmann se

ostýchal toliko vlastními pracemi zastoupit ten obor básnictví výprav-

ného, a by byl Slovesnosti posloužil tím spsobem nejlépe. Jeho

„Oldich a Božena" byla by tenkráte bývala nejlepší representace bás-

nická z oddlení pvodních balad a romancí eských. Lakomec Bral

dostal se mezi píklady jen proto, že Jungmann se snažil, soustediti

^lovesnosti také veškerou tehdejší spisovatelskou spolenost eskou
a /«• Palkovi. k nmuž on k vidi svým pracem slovníkovým zvláštní

šetrnost choval, mezi svými pvodními skladbami neml nieho lepšího.

Hezký Fricek pozdji byl aspo k tomu dobrý, že pomocí lehounkého,

velmi mlkého nápvu stala se z nho — školní píse. Zpíval jsem ji

s.ini vletech tyicátých, nemaje ovšem ani nejmenšího tušení, že dvacet

bt ped tím se skvla mezi vrcholy eského básnictví.

Mhií „rozpravy nebo povsti* byly peklady, bud zjevné jako

„Bitva na Ko-ovu," ,. Knížecí stul" a „arodjnický uedlník," bud za-

tajené jako „Oklamaná nadje." Nemíníme, že by Slovesnost byla po-

chybila, kdy by z balady a romance byla pinesla nkolik jen peklad?,
mi dobrých, nemohouc pochlubiti se nkolikem dobrých skladeb p-

vodních. Znajíce všechny básnické síly eské ped rokem 1820, vidíme,

že nebylo možno objednati také njakou dobrou pvodní baladu a ro-
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manei pro Slovesnost. Proto by „Lenora" nebo „Ptka s ještérein"

byly výborn posloužily. Vsak i zde Jungmaim postoupil místa silám

jiným, jen aby Slovesnost nabyla tím více pátel. Že tou pílišnou

skromností neprospl básnickému umní eskému, patrno z toho. že

ani „Bitva na Kosovu" ani „Knížecí stl" v literatue se neudržely.

Te o nich tém nikdo mezi námi ani neví. Pekladu Hankovu nej-

více vadí pochybený nepirozený pízvuk, když se nehledí ani k té

dležité otázce, náležíli „Bitva na Kosovu" opravdu mezi balady a ro-

mance.

„Oklamaná nadje" dovedla sob až posud zachovati své pá-
tele v literatue naší, a málo kdo vzpomíná sob na originál nmecký,
na Gleimovu „Die Milchfrau." Puchmayer naložil zde s cizí skladbou

tak, jako s Burgerovou romancí „Der Kaiser and der Abt." Rozvolnil

básnickou formu až k prose a penesl dj do ech. Pronesli jsme
svj soud o takových zpracováních už pi „Vaku Všeboji'' ; také

..Oklamaná nadje" musí v básnictví eském konen postaviti se na

píslušné místo nikoliv pekladv, nýbrž plagiatv. Nemáme vru po-

tebí vléci ve svém eském umní všechen ten cizí materiál na zapenou
dále. Co jest peklad, musí pedn býti pekladem dle všech pravidel

a za druhé piznávati se ku své povaze veejn
;
pak poskytuje domá-

címu písemnictví prospchu mnohem vtšího než tak zvané zpracováni,

což není vlastn nic jiného než literární pytlaení. Na peklade žá-

dáme, aby myšlenka i umlecký tvar originálu co nejvrnji se zacho-

valy. Na zpracování není lze klásti mítko takové dokonalosti; ale

solidnost jest také pravidlo, kterého musí šetiti se v literatue i ten-

kráte, když všechny ostatní zákony spisovatelské innosti se staví

stranou. Kdo k svým literním pracem užívá cizích myšlenek, jest po-

vinen piznati se k tomu, a mezi povinnosti literární kritiky a historie

náleží, vyznaovati cizí prameny, jichž s utajením nkde se užilo.

Považuje svj peklad Bttrgerovy Lenory za nco už píliš sta-

rého a známého, Jungmann schváln pro Slovesnost peložil Gótheova
( 'arodjmókého uedlníka. Jest to první peklad z Gothc v literatue

naší, a jak pi Juugmannov mistrnosti samo sebou se rozumí, také

básnicky dokonalý ; rozhodn nejlepší romance celé Slovesnost/.

Z etných balad a romancí Hnvkovského nedostala se do Slo-

vesnosti ani jediná. —
V ásti theoretické nalézáme baladu velmi vzdálenou od romance.

Baladu klade tam Jungmann do epického básnictví vyššího, romanci

piítá k epickému básnictví nižšímu. Vyšší epické básnictví roztídiv

na vážné a smšné, praví o prvním, že „obsahuje výstavu takové

události svta, která vyšedši ze svrchovaného snabdní neb namáhání

žádací mohutnosti ili vle, jakožto pímá vidina nejvíce zaujímá vyšší

innost vle. a výtená jest krasovdeckým obsahem toho, co velké

i toho, co romantické slov. Sem náleží vyšší a romantický epos

s oddíly svými, totiž heroickým románem a baladou." V dalším pak

výkladu podává o jednotlivých oddílech vážného básnictví epického

tuto nauku. „A. Heroický (bohatýrský) román, vzatý z vku hcroúv,

bohatýrv, velikost a podivnost sice pronáší, ale obsahem epopeje ne-

dosahuje. B. Historické menší a vtší zpvy považovati mohou se za
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pedchdce epopeje, majíce známku velikosti nebo romautinosti na

sob. a menší rozsahem. Takové jsou mnohé z Ossianových i ze staro-

eských zpv, na p. Záboj, Jaroslav. C. Balada, formu historickou

s lyrickou spojuje a tudy spúsob písn pronáší, jako již samo jméno

upomíná, pocházeje od gallického bal t. tanec, ples. protože k tanci

zpívána byvabi. Starožitná prostnost a síla jest nejpknjší okrasa její."

O nižším epickém básnictví vyslovuje se Jungmann, že „obsahuje

dležité sice a zanímatelné události, ale obsahem i rozsahem svým

velikosti eposové se nevyrovnávajíeí. Sem poísti : básnickou rozprávku

a legendu, obojí bud vážnou bud smšnou ; básnický román, novellu.

romanci. — Jméno romance pošlo ze zkaženého románského totiž

latinského náeí, v kterém od desátého století smyslené rozprávky

o vojenských a zamilovaných dobrodružstvích skládáno. Mezi baladou

<i romancí z poátku nebylo rozdílu, ponvadž ob k hudebným pro-

vozením a nkdy k tanci zpívány bývaly, a ob posud týž spsob
tlumoení se lidu pospolitého pronášejí. Nyní balad djové vážní.

traginí a tkliví; romanci veselí a smšní se pipisují. Mnozí roz-

dílu toho nešetí." *)

Nmecká tato theorie Politzova nebyla v souhlase s eskými
píklady, majíc zcela jiné rozdlení vbec a pi balad a romanci

zvlášt. Co v ásti praktické spojeno jest pod týmž nápisem „Roz-

pravy nebo povsti" a co dle rozvrhu celé té ásti má representovati

balady a romance, podle ásti theoretické bud náleží k menším a vtším
zpvm historickým, jako „Bitva na Kosovu" a „Knížecí stul.

-
' bud

nenáleží ani k balad ani k romanci, jako „Lakomec Bral," „Pemo-
žená žádost pomsty" a „Oklamaná nadje."

Pozdji Jungmann velmi podstatn zmnil tyto své esthetické

názory o balad a romanci. Tak v tetím vydání Slovesnosti r. 1840
teme už pímý opak estheticko-literární nauky z r. 1820. V prvním

vydání Slovesnosti babula náležela mezi epické básn vážné, ve vydání

tetím stojí mezi básnmi fantastickými (smyšlenými) ; romance r. 1820
obsahovala dje veselé a smšné, v. 1840 praví Jungmann (Slovesnost

-ti-. 143): „Romance jest dle formy epická báse i obsah její jest

lyricky provedená situace života, kteráž mže býti opravdová až k tra-

gickému mhu veselá ai ke komickému, proež všecky motivy esthe-

tické |uipoustí. jakož jich umyšlený dojem celkový žádá. Jednotlivé,

duchojemué situace hrdinného života jsou látkou opravdové, jednotlivé,

veselé situace života vbec látkou veselé romance. Ráz mluvy jest

priiozeu\' jako prostonárodní bez horování lyrického, nebo situace

musí býti mi nejvýš dojímavá, ale také prostá a vždy ze života samého.

.Miluje strofy a Stance a jest cela romantická." A „balada (dle te-
tího vydáni Slovesnosti str. 153) jest fantastická romance, má její pra-

vidla až na rozdíl fantastického. .lest bud opravdová bu veselá"

(r. l>'Ji> náleželi balad toliko vážni, tragini a tkliví djové). Tato

dvojakost v esthetickém mínní Jungmannovu o balad a romanci po-

chází odtud, že skladatel Slovesnosti r. 1820 ídil se literární esthe-

iveenofll 1830. Strany L, LU. LIII. LIV, l.Vlll.
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tikou nmeckou, r. 1846 francouzskou, prvotn byli mu vzory Poelitz

a Eberhard, pozdji Boileaux, —
Téliož roku 1820, když vyšla Jungmannova Slovesnost s naukou

balad a romanci dosti nejasnou a s píklady týchž básnických

tvarv velmi rznorodými, staly se ješt nkteré vci, jež náležejí do

rozvoje lyricko-epického básnictví eského.
Biirgcr vzdlal svou baladu „Der Bruder Graurock und die Pilgerin"

dle originálu anglického ze sbírky Percyho. To bylo píinou Vojt

Nejedlému, že chtje vyniknouti nad Kautenkrance, za dv léta po

nm (1820) vydal svou „Poutnici, podle anglického." Však nepotkal

se s obmýšleným štstím ani v literatue ani v obecenstvu, kdežto Rauten-

hraneova Poutnice podle vzdlání Biirgerova vnikla neli do literatury

aspo do mysli souasného literárního obecenstva eského. Celkem

není ovšem v peklade Rautenkrancov ani o poznání více poesie než

v peklade Nejedlého ; tu rozhodla jedin zpvnost a vyšší dramati-
nost dje, jimžto obma skladba Biirgerova hovla více než sám ori-

ginál anglický, a pidržev se jí, Rautenkranc i se svým nepoetiekým

pekladem dosáhl aspo v lidu eském rozhodného úspchu nad pe-
tlumoením originálu anglického rovnž nebásnickým. Po echách
/pívalo se

:

Šlo krásné dve k klášteru,

byl práv strašný den,

a nikdo nemohl najíti vhodného nápvu k slovm V. Nejedlého:

Krásná poutnice co rže
potkala se s klášterníkem,

s uctivostí co jen muže
rozmlouvala s velebníkem:
„povz mi, ó muži svatý,

v klášteeli hoch mj zlatý?" atd.

Abychom pedmt tento vyídili úpln, pipojujeme, že opt za

dv léta vyskytla se Poutnice v písemnictví našem ješt dvakráte Po

tetí z péra knžského. Josef Mirovit Král (nar. 16. února 178!)

v Opon, um. r. 1841 v Branné) vydal ji dne 1. února 1822 ve

V. Krameriusov Cechoslovn, „národním asopise pro obveselení mysli

a srdce" — jakožto skladbu pvodní! Ml ped sebou opt Biirgerovu

báse, a z každé ptiádkové sloky uinil osiniádkovou, ímž snad

chtl zakryti zahraniní pvod své Poutnice. Však hned v první sloce :

Jak na obloze dennice
se jasná ukázala,

tu krásná mladá poutnice
se ku klášteru brala

A pijdouc tam zazvonila,

až jednoho vyloudila
ven mnicha, pl bosého
a kápím odného ....

objevila se tenái stará známá, kterou z literatury nmecké k nám
byl uvedl Jos. Rautenkranc o pt let díve. Josef M. Král neodl ji

ani poetitjším rouchem, aby nám podal dvod, pro nám ji pedvádí

po tetí. Nápv k jeho voln rozednému pekladu nevznikl v echách
žádný, ani slova neutkvla v pamti souasných tenáv.
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Ale nejzajímavjší kapitolou z osudv Poutnice v echách jest,

že stala se z ní také národní píse. V prvním svazku Slovanských

národních písní Fr. L. Celakovsliý roku 1822 uveejnil mezi eskými
pod íslem 9. také píse, která do sebe pojala staroanglickou baladu.

Rozmr této písn dosvduje, že neznámý skladatel ml ped sebou

balada Biirgerovu, bud v originálu nebo v peklade Rautenkrancové.

že tedy pi svém vydání roku 1822 náležela mezi nejmladší národní

písn eské. Fr. L. elakovský nepoznamenal k ní, v které krajin

ée<ké ji nalezl, aneb kdo mu ji zaslal jako národní píse; že pak

nikdo ze souvkých uených a umlých básníkv eských, kteí své

práce njakým bud skuteným bud smyšleným jménem vydávali, skla-

datelem jejím nebyl, že vznikla v obecném lidu eském s utajením

svého pvodce, tak jako všechny ostatní národní písn, o tom není ani

nejmenší pochybnosti. Básníci eští znali se tehdy vespolek velmi

dobe, a nikdo nezstal ani s jediným ádkem v tajnosti, teba sebe

více se skrýval. Za nkolik dní znaly se v celé spisovatelské spolenosti

eské tehdáž jako nyní všechny anonymy a pseudonymy. Ani nepi-
hlásil se, ani nebyl nalezen od r. 1822 žádný z básníkv v literatue

známých, jenž by byl složil devátou píse ve sbírce elakovského.

Že tu máme ped sebou opravdu píse z nejmladší doby ná-
rodního básnictví eského, možno srozumti i z toho, jaká promna
«e stala v obsahu a postupu jejím, když ji pirovnáme k originálu

anglickému. Pevážn lyrický živel v národní poesii eské pizpsobil

anglickou baladu pro zpv našeho lidu tak, že první polovici v metrm
vzdlání Biirgerova pibásnil; konec dje, když vyzkoumav lásku dívinu

klášterník kajícné poutnici dal se poznati, v národní písni eské schází,

bud že ho vbec nebylo, bud že elakovský v lidu ho nezaslechl a w
sbírce zachovati nemohl. Erben ve svém vydání prostonárodních eských
písní a íkadel tuto píse úpln vypustil; soudíme, že neprav, nebo
velmi plynný, zcela jasný a pirozený spsob vypravování, nemén než

istý, 8 nejvlastnjší mluvou našeho lidu naskrze shodující se jazyk jí

povyšují nad píbuzenstvo její z péra Rautenkrancova, Nejedlého i Krá-

lova. Klademe ji tuto na dkaz, že v lidu našem prvotní ryzí pramen
zpvu ve stálé istot a síle se zachovával, když naše básnictví umlé
teprv ze své mdloby se probíralo. Poutnice v rouchu národní písn
eské zní takto

:

Krásné dvátko šlo smutné, „Nejprvnjší jarní kvítky,
vzdychajíc plakalo; by asn vykvetly.
„Ach. jt nešastné stvoení! s pilností sázel, zalivaL
kam mé moje zlé domnní, rozkvetlé mi hned nosíval,

ach, kam m pivedlo!" zavázané pentlí."

.Tys byl víí cti. chvály boden, „Ovoce t(» nejkrásnjší
milence rozmilÝ! jak nejprv uzrálo:

Já jsem té stále zkoumala jahod.' višni i hruštiek.
a nikdy nic neseznala. pines mi plný košíek,
co k podvodu .se chýlí.- až se snlce sinalo."

„V tvém srdci jsem vše vidla, „Kdy/, vzpomínám na tu chvíli,

tak jako v zrcadle, jenž hýla poslední:
a pec té >táb- tejrala, jako by mné srdce svázal,

tVOU Vrností /hrdala. když se mne posledn tázal

ach. nyní bda mni Voi a slzení:"
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„„Miluješ mé, noh jen trápíš,

táži se poslední

;

mluv te zrovna, tak jak míníš,

víc živého neuvidíš,

jenž miloval vrn.'""

„V tom mou ruku siln stiskl,

pitlail na srdce,

pak své oi k zemi spustil,

nkolik slzí vypustil,

nepromluvil více."

Na ta pronikavá slova

já se jen zasmála,

kouc : tomu já mohu vit,
pro koho ale chceš umít,
toho bych znát pála.

„Odstup tedy pry ode mne,
nevdné stvoení !"

To promluvil, odešel pry,
již jsem ho nespatila víc,

to bylo poslední.

()d té chvile Brdce moje
kvílelo víc a víc :

ekajíc vždy myslila jsem,
že m tak zastrašil žertem;
on jest na vždycky pry.

Celý rok jsem se trápila,

po nm doptávala:
z jinších, jenž ke mn chodili.

nebyl mn více žádný milý.

stále jsem plakala.

Až druhý rok zvdla sem,
že v kláštee bydlí,

pijmut jsa za zahradníka,
vede život poustenníka,
nad falší mou kvílí.

Až sem sáhá eské pibásnní. O em kajícná milenka sama dále vy-

plavuje, tím poíná pvodní balada anglická i její peklady a vzdláni

v umlém básnictví eském.

Já jsem si hned umínila

tam za nim putovat:

jak jsem k ortn pistoupila,

dychtiv jsem zazvonila,

entíc se na nj tázat.

lak ortný dvée otevel,
hned jsem ho žádala:

Prosím, kde bydlí zahradník,

mj dobrý, vrný milovník,

jej sem se tázala.

.Mé dít! ten zde víc není,

pravím pravdu tob:
byl snad tvou láskou ranný.
a skrz tebe utrápený,
on již leží v hrob.

Pohled' tamto na okénko,
hned proti zahrad:
tam bydlil, po tob toužil.

tam bydlil, až se usoužil,

mžeš vit v pravd.

Ach bda, tak jsi pohbený,
ženichu mj milý;

Bože! a já jsem tím vinna.

já jsem tvé smrti píina,
kýž umru v tu chvíli.

Co jest plátno tvé vzdychání,

radj se pomodli;
žalost se do srdce vráží,

daremn plá oi kazí,

a celé tlo mdlí.

Kdo mn za zlé mž pokládat
mou velikou lítost?

neb on byl mé potšení,
které víc na svt není,

promnil vše v žalost.

Co jest tob všecko platné,

když jsi již chybila,

déš. rosa nic nespomže.
když švadla ta pkná rŽe,
kterou jsi zlomila.

Já budu stále naíkat
ach, plakati musím;
neb pro tak cnostného muže
každé dve plakat muže.
což já nejvíc zkusím.

Tak t již více oko mé
nespatí do smrti!

již ležíš v studeném hrobe.

nemohu pomoci sob,
vždy musím kvíleti.

Spíte, vy modravé oi.
i tváe ržové:
ústa. jenž se usmívaly,
když jsme spolu mluvívali,

aeh, kde jsou ti dnové?

Když jsem já tebou zhrdala,

tys slzel po stran

:

nyní poznávám svj rozum,
že jsi pokrm zemplazm,
že jest ten hích na mn.
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Milé dve pozd pykáš,

již to nenapravíš,

radj Be zas domu navra,
tu kivdu modlitbou odpla,
tak se mu odmníš.

Roku 1820 vznikla v echách dv nová literární stedišt. která

po nkolik let táhla k sob. nejvíce spisovatel eských: Dobroslar

Jos. Liboslava Zieglera a Ceclioslav Vácslava Rodomila Krameriusa.

V obou tchto sbornících také balada a romance nalezla pilné p-
stitele. Nový literární podrost ukládal v nich své práce. Fr. Bohumír

Stpnika (nar. 1785 v Opatové na Morav, zem. v Brn 1832),

Jan Jind. Marek (Jan z Hvzdy, nar. 1801 v Liblín, zem. 1853
v Královicích), ¥r. B. Tomsa (nar. 1793 v Kadeavci, zem. 1857
v Praze). Yácsl. Klim. Klicpera (nar. 1792 v Chlumci nad Cidlinou,

zem. 1859 v Praze), Jos. Krasoslav Chmelenský (nar. 1800 v Bava-

rov, zem. 1839), Šimon K. Macháek (nar. v Praze 1799, zem.
v Jiín 184G), Frant. Vacek (Jaroslav Kamenický nar. 1806, zem.
1869), Karel Sudiinír Snajdr (nar. 1766 v Hradci Králové, zem. 1835

ve Smidarech), Michal Silorad Patrka (nar. 1778 v Solnici, zem.
1838 v Jaromi), Jos. Vlastimil Kamarýt (nar. 1797 ve Velešín,

zem. 1833 na Klokotech u Tábora), Jos. Hollmann (nar. 1802 v Ji-

ín, zem. tam 1850) a jmenovaný už Jos. Král byli hlavní pispí-

vatelé z oboru zvlášt výpravné poesie do obou dotených asopisv.
R. 1820 vyšly tyto pvodní balady a romance eské: A. V (V-

choslavu. 1. F. B. Stpniky. Kuina Kaša a lovec Bivoj. 2. J. J.

Marin: Ubohý pastý. 3. F. B. Tomsy: a. Orel u Hrubé Škál//.

b. Ctiboj <i Mil/ka. B. V Dobroslavu Mich. Sil. Patriky: Jaroslav

Šternberk.

K tem pracím pidružují se už jmenované peklady, Jos. Jung-

manna Carodéjnický uedlník z Grthe a Vojtcha Nejedlého Poutnice

z anglického.

kraul. Bohumír Stpnika podpisoval se na svých píspvcích
doCechoslava „c. k. onedník, bývalý správce vrchnostenský." Bylf to

vlastenec velmi nadšený, v oboru písemnictví národního velmi piin-
livý. Nyní už tém nikdy nepipomíná se jeho jméno, však po r. 1820
náležel mezi spisovatele, jichžto snahám není lze upíti dobré zásluhy.

I / l
s 17 vydal Hlas lir// óeské, díl první, s básnmi lyrickými, a

• Vrhoslav hned v prvních íslech svých naznaoval, že mu odevzdal

vdcovství ve své ásti básnické. Zaznívající pravé tou dobou zvsti

o obsahu drahocenných pokladv literárních, nalezených na Zelené hoe
a v Dvoe Králové mocné dojímaly myslí vlasteneckých a zvlášt spi-

Ltelských, vábíce je k dávnovkému životu národnímu a tudíž také

k pramenm, z nichžto prýští se poznání jeho, ke spism djepravným
Uájkova kronika nkterým básníkm tehdejším zdála se nevyvažitclnou

Studnicí takových pedmt v, jichžto zpracování ve verších by se dobe
hodilo k nalezeným pozstatkm z nkdejšího bohatství eské poesie.

Mezi tmi básníky Fr. Boh. Stpnika byl v ad první. Jeho skladba

„Cech,'' vytištna v druhém díle Líry eské 1823, jest nápodobení

Libušina soudu, Záboje a estmíra až do nejmenších podrobností ovšem
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jen vnjší úpravy slovesné, vlastnji eeno slovní. Nkolik ádknv
postaí, abychom seznali, jakým proudem byla uchvácena slabounká

básnická lodika Štpnikova. Poátek jest apostrofa eky Orlovy

v Slavonii.

Aj pro Orlovo! ty stibropnná,
pro tak smutn plyneš tmi luhy V

Pro" vy pahrbkové zelenaví

truchliv tak kolem sebe zíte V

Pro vy prvé zpvozvnné háje

jste tak onmly v jae kvtném?
Ach, vy žalostíte pro své dra lir,

pro své drahé sebrance, pro Slovany,
an, vás zastavivše široširé,

zašli za daleké vrchy, lesy,

zašli k Vltav tam hhicnoproudné,
zašli k tiše plynoucímu Labi atd.

Jakožto píprava k této básni, na níž sob Štpnika velice za-

kládal, byly balady a romance v echoslavu 1820— 22; nejprvnéjší

z nich Knžna Kaša a lovec Bivoj. Opt látka, v jejímžto básnickém

zpracování se objevila u nás konkurrence. Stpnikovi písluší zásluha,

že na ni první pišel. Vidíme, že jí chtl zahájiti novou, jaksi národní

dobu eské romance. Že se mu to nepodailo, spoívá v prostednosti

jeho básnického nadání a pak v tom, že pi vší své vroucí zálibe

v pedmtech národních ml velmi nedostatené pontí o vnitní po-

vaze, o duchu národního básnictví. Jeho Knžna Kaša a lovec Bivoj

jest zajisté až mnohem lepší skladba než jaké dotud podali Hnvkovský
a Y. Nejedlý; ale do sbírky dobrých eských balad a romancí není

možno položiti ji. Dílem jest tím vinen sám pedmt. eské amazonkv
až posud nemly žádného štstí v eském umní, ani slovesném ani

výtvarném ; snad proto, že v nich není, bez eho žádné umní daiti

se nemže, totiž poesie, a že i básníci i malíi až posud v nich se

mýlili. Kdyby toliko jediný moment ženskosti, pirozenosti na nich se

vyskytoval! Ale pouhá, irá nepirozenost vzdoruje všemu opravdovému

umní a vždy budí jen nechu a odpornost. Knžna Kaša dle obrazu

Štpnikova pak lahodí našemu citu tím mén, ím více tu odstoupeno

od samého, mnohem krásnjšího podání národního.

Nejstarší dcera Kroková dle eské tradice „byla velmi zkušená

v známosti bylin a v lékaství nad jiné výtená, tak že neduhy lidské

a bolesti hojiti a krotiti umla. Též hádání podle obyeje pohanského

pilná byla, nebo když nkdo nco ztratil, hned se ke Kaši odebral a

ona jemu bez meškání, kde by ta ztráta byla, oznámila. Tudy ode

všeho lidu velmi vážena byla." Jak daleko od této isté humanity a

naivní náboženské mystiky, kterouž mysl národní odla památku knžny
Kaši, stojí amazonství její, teba v prvodu lovce, Bivoje, dle básn
Štpnikovy ! Forma slovesná neposkytuje nám dostatené náhrady za

tu ztrátu v ástce duchovní. Vzpomínky z bájesloví eckého a ímského
nehodí se k starožitnosti eské ani o vlas lépe nežli rytíství a dobro-

družné mravy stedovku germánského. K tomu všemu celá skladba

trpí unavující délkou kronikáskou.

A pece i s tmi všemi nedostatky a vadami báse Stpnikova
jest nepomrn lepší než její konkurrentka, kterou v Dobroslavu 1821
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vydal K. S. Snajdr. Rušíme zde ponkud poádek svého vykladu, ale

není možno, k vli asu a osobám oddlovati, co ve vci k sob ná-

leží. Snajdr ve svém Bivoji neodcbýlil se vzhledem ke Kaši od ná-

rodního podání tak dalece jako Stpnika, také upravil sob dj zcela

jinak; však zpsob jeho „básn" upomíná na esthetické híchy Vyše-

hradského sloupu, Drahomíry atd. Kdy bychom už musili míti v lite-

ratue nkterého Bivoje, tož stokráte radji volíme Štpnikova ; nebo
Snajdrv Bivoj náleží mezi odstrašující píklady výpravného básnictví.

Klademe jej tuto na dkaz, co ješt 1869 se nalézá ve „ví/horu

prací elnjších spisovatel eskoslovenských."

Kdož to tam od lesa kráí
patou širokou,

za živé vlee sem uši

svini divokou?
Potvora se mocn brání,

vztekem se tese;
rytí však ji pec na zádech
jak ptáka nese.

Neunaven s ni chvátá
na knížecí hrad.

a již se srstnatcem stojí

u vysokých vrat.

Nad nimi se z okna divá
knžna Libuša,

vedle ní pekrásná sestra

vštkyn Kaša.

„Uvítej nám" — mluví k nmu
..v hrozném souboji,
uvítej nám s strašným lovem
chrabrý Bivoji!

Ty jsi mužn slovo splnil,

Jeitos Kaši dal,

skutkem hrdinským svou lásku
rroncns dokázal."

A již rytí v síni stoji —
zástup liiiu s nim;
poklekna ped jasné knžny
takto vece jim:
_Kýž by se té. po níž toužím.
Bar mj zalíbil,

kýž by její outlé Brdce
ke linu"' naklonil !

u

S zardnou v tom Kaša tváí
niku podává:
„Povsta, tvá milenka ti svou
lásku piznává.
Vz, že t již mnohý msíc
v srdci svém nosím,

dnes pak teprv svou se láskou

vbec honosím."

Tu rytíe svého zdvihnouc
jeho celuje,

ped Libušou lásku vrnou
jemu slibuje.

A skrz sín hradu plný
plesu hlas vje:
„Chrabrost takou sama jenom
láska vncuje."

Což vy, rytíkové dnešní,

tomu íkáte,
zdaž i vy milenkám vašim
svin chytáte?
zdaž i vy podobnou chrabrost

v prsícli cítíte,

a jak Bivoj s potvorami
v souboj chodíte V

Cukrovéf, ach! oudky vaše
strachy se tesou,
když okolo vás jen svini

zabitou nesou.
Živou dokonce v tak velké

vážnosti máte.

že ped ní na deset honu
pry utíkáte.

k milenkámS ímž pak tedy vy
Vašim chodíte?
Což jim na dkaz své vroucí
lásky nosíte V

Trochu kradených písniek,
áboríi. šperku.'

a místo divoké svine

létla — veverku

!

Životopisec Snajdrv praví, že také jeho Bivoj pokládán byl

k nejoblíbenjším souvékVm básním eským. Provdali to, byl by podán
dkaz, že hned v letech nejblíže píštích literární vkus v echách
velmi rychle se zušlechoval.

25
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:

Jan Jindich Marek (Jan z Hvzdy) v devatenáctém roce vku
svého jakožto „poslucha mudrctví v Plzni" vystoupil v echoslavu
po prvé s „romancí" : Ubohý pastý. Ve spsob Uhlandov první

tklivé zaznní harfy v rukou umlcových. A již ten první akkord musy
nezaznl bez ohlasu, nestichl hned v své dob, nezanikl na velikém

literárním hbitov eském. Ubohý pastý posud má místo v živé

poesii naší. Budiž mu popáno i zde

:

Na pahorku pastý sedl
mezi stádem svým

:

na údolí dol hledl
okem zkaleným.

Druhdy asto pl zde píse
s nžnou ilostí,

neb ho netížila tíse
strastné milosti.

Druhdy, když ho oblažila

dívka milostná,

tni mu každá chvíle byla

chvíle radostná.

Ó v jak blahé slasti jemu
život uplynul,

kdykoli ji k srdci svému
sladce pivinul.

Carokrásným se mu zdálo

být to údolí;

utšen na se smálo
celé vkolí.

Le uprosted blaženosti,

v prosted podletí

pokynuly ty radosti, —
žalost' v záptí

!

Osud kynul mocí ernou,
jíž se koí svt, —
a smr zhltla dívku vrnou,
co mráz Vesny kvt.

Pak zdobilo hrobku její

vonné myrtoví;
vtérkové posud vjí
dech tam ambrový.

Mezí slavíkovo pní
zr.l hlas smutného,
mísilo se žalostném
mládce vrného.

O jak tsný bol ho tížil,

s jakou tklivostí

po každé se k rovu blížil

s zbožnou tichostí

!

Nedlouho však jemu oužil

prsa trudný cit;

dal mu osud, po em toužil,

dal mu — chladný byt.

(Pokraování.)

Vyhnanci.

Dva poutníci z bran Florencie vyšli

;

tvá prvního vous roservaný halil,

šat zedrán byl, na ele rozjizveném

jak bleskem, zívaly dv velké rýhy,

zrak nestálý se v hloubi dlk míhal

jak ve tm sluje šakalovo oko.

Krok nejistý chtl klesnout každou chvíli.

Ni na msto, jež v zlatou páru jitra

svých dóm lesklé potopilo bán
i palác svých tpytící se štíty,

zrak neobrátil v dálku vyteštný.
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1 kraj, jenž ped ním v jara vdku smál se,

hor Apenninských strmou vnen stnou

a protkán kvty, alejemi strom,

s jichž vrchol v zelených vodopádech

od vtve k vtvi taní hujná réva:

vše lhostejným, vše chladným bylo jemu.

Dál kráel kvapn, oko stále plálo

a sevená ps tuhá adra tiskla.

Druh jeho jinak. Zastavil se, váhal,

zel dlouho zpt na paláce a vže,

šel zase dál a ješt naposledy

se obrátil — pak sebrav sílu všecku,

jež v jemných rysech úst a tváe spala,

trh sebou prudce, rychle setel slzu,

jež proti vli zkalila mu oko

tak hluboké a žárem šlehající,

že jako dýka neúprosn, oste
vždy vbodlo se za mocné vle kynem.

Mohutné elo, na nmž dcery nebes,

myšlenky, v letu nechaly své stopy,

nm kryla dlouhá, sametová káp,
z níž orlií nos písný, bledé tváe
a oi dvoje vyzíraly v dálku,

jak erni orli nad skaliskem srázným.

Šat asný halil štíhlé jeho údy
a dlouhý me mu po boku se boupal.

Sli chvíli spolu oba nemluvíce,

šli jednou cestou oba zamyšlení,

až na pokraji lesa rozešli se

a jeden zmizel druhému juž z oí.

ím byli sob? Vlna potká vlnu.

list vtrem hnaný tisíce má bratr
dál cestou svou jde každý.

Pišel veer

;

ten, který nerad s domovem se louil,

-r ustavil ted ve hluliokém lese;

juž cítil mdlobu, kterak s vtví ke
na íhá si, jak za šat chytá jeho,

sen na víka a tíhu sype v údy.

Sal s beder pláš, leh na úpatí skály

a zadíval se v nebe, jehož hvzdy
-niály shry. Zdálo se, že stromy,

ty staré stromy roztáhly své vtre
a na tchto že houpaly se hvzdy
jak ped usnutím dtí v klínu matek.

Žlu hokosti, jež v duši vyhnancové

dív pekypla, v sin trpké kletby

20*
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se zmírnila; snil dlouho, cítil vždycky,

by oj)uštn byl svtem, vlastí, bratry,

po boku jemu že se vznáší bytost,

jíž „poesie" íká dav, le „andl",

kdo bez závoje vidl její tahy.

Snil tžký sen ; zem, obloha a svty,

bou chaosu, vír potopy, smích dábl,

zpv andl a hromy hospodina

vše v jedné smsi zmateno a v reji

nad jeho mocnou uhánlo lebí,

jak listí vír, jež sever žene mrazný,

•svt Virgila se svtem Augustina

vel v tžkém boji. Lidí pešlo kolem,

jichž tahy neznal, posuky a škleby

jich obliej, rozmach úd jejich,

v to potvory, jež zrodil dávný mythus

:

vše víilo a velo v jeho mozku

;

hloub propastí i etheru výš srázná,

sms hvzdných svt, luny pustá bradla,

mhy podsvtí i slunná záe nebes,

až pot se perlil pes obliej bledý

a probudil jej kapkami své lávy

Tu oi otevel; hle, výše nad ním

se sklání s vrchu obrovský stín dol,

zí v svitu luny elo rozjizvené,

vlas zervaný i vousu divý prales

i lišejníky a mech v oblieji,

a poznává, že ten dnes ráno vyšel

s ním v stejnou chvíli z otcovského msta.

Chce povstati, le silnjší je mdloba.

Stín níž se kloní, zdá se usmívati,

zá luny lehla v strhané mu tahy —
tak asem zdímne rmutném na bahništi

a stíbrem protká šedou jeho plíse,

a juž ho líbá na studené elo
a šeptá, jak by vítr dýchal v rákos

a znovu dí: „Mj brate!" líbá znovu

a v dálce mizí jak sloup bílé páry.

U Spezzie na pustém behu moe
po dlouhých letech zastavil se poutník

dle šatu, mee, sametové káp
juž známý všem, le mnohem povstnjší

tou bytostí, která s ním byla vždycky,

jíž „poesie" íká dav, le andl,

kdo bez závoje vidl její tahy.

Tvá byla bledší, oko palivjší,
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krok stále pevný ale volný, tichý,

Jak šel, tu matky braly dti v náru
a s hrzou všickni dívali se za ním,

a šepot jich dl: „Muž ten vidl peklo!"

On kráel smuten na pobeží moe
zrak v jedno místo upen bádající,

jak vidní by jakés otvíralo

svou propast ped ním, a jak nevdl by,

zda na dno její smí svou vrhnout duši.

Na trosce skalné, o niž moská vlna

se rozrážela démantovým prachem,

muž sedl starý s rozerván m vousem

šat zedraný kryl gigantické údy

a v tvái rostl mech a lišejníky.

I zastavil se Dante blíže nho,
své oko stopil v chmurný pohled starce

a dlouho, dlouho hledli si v duši.

Tu cizinec dl pitlumeuým hlasem:

„My setkali se; ty jsi mír juž našel,

já dosud ne ; dnes pól sníh jsem vidl,

a nežli slunce hlavu složí v moe,
o závod budu lítat s pštrosem pouští.

Kde ty jsi byl ta dlouhá, dlouhá léta,

co z Florencie zdí jsme vyšli spolu?"

„Dál nežli ty; já prošel hloubi pekla,

«

í s t mžeš stopy sn tch v tvái mojí.

Kam nyní jdeš a kdo jsi, divný druhu?"

.,.I>em Ahasver a kráím v moe vku.
víc noskíží se bludné dráhy naše —
jsme oba vyhnanci, ted pochopíš snad.

pro ped lety jsem v lese zval t bratrem!"

A než mu Dante mohl podat ruku,

juž mizel v dálku, jako pára mihnul

se ve skalách, ted po vlnách juž kráel

jak bílý sloup ....

A Dante sklopil hlavu

i zabrav se zas v tžké svoje dumy
zabloudil z žití v prales básn svojí.

•íii>\ Vrchlický.
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Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Šmilovský.

(Pokraování.)

„Mé zlaté dve," lichotila se k ní, udlej mi to k vli a jdi

k babice. Prosím tebe za to z toho srdce. Jdi k ní brzy, hned,

a povz jí mírným spsobem, eho je potebí."

„To je na rozmyšlenou, Hedviko. Vidím už naped, jak se na

mne utrhne, jak se do mne dá Bude se domýšleti, že vzím s tebou

pod jedním kloboukem, a vysype na mne plným košem všecku svou

nevoli. Ledvina je u ní v zlaté knize zapsán, a kdy by ani toho nebylo,

bude jist považovati to, co jsi mu z vrtkavé snad rozmarnosti uinila,

za hrubou hanbu, uinnou celé naší rodin. Tolik nebudeš pece na

mn chtíti, bych nevinn odnášela za tebe?"

„Milá, dobrá Krescinko, jdi k ní a sved všecko na mne. Uvidíš,

že ti do smrti tu laskavou ob nezapomenu. Vymaluj si mne u ní,

jak uznáš za dobré, jen když jí všecko povíš. Nevím pro, ale po

vídám ti, že se babiky bojím jako ohn, a dala bych za to nevím

co, kdy by se to nebylo stalo na Polonii."

„Strach je nemoc špatného svdomí."

„Nemudrujme, dve, není k tomu kdy. Odepešli mn prosbu

tu, budu za to míti, žes mne nikdy upímn nemla ráda. Jsem v tísni,

a ty mn mžeš uleviti ; dokaž skutkem, že vrnému pátelství na n-
jaké obti nesejde."

„Mj si vli nabaženu," odvtila po chvilce Krescinka; „aspo
ti dokážu, že pátelství mé má pevnjší nohy, než si snad myslíš.

Pjdeme jedním vrzem, ty k matce mé a já k babice. Že vypukne

z toho hromobití na zámku, je na bíledni. Kam se ty hromy svezou,

uvidíme. Za hodinku se mžeme tady opt sejíti. Pak budeme alespo
více vdti, nežli nyní víme. Pojme."

Dívky vyšly z pokoje ; Hedvika k paní Lípové, Krescinka k paní

Slezanovské. Nežli slena Lípová na dvée babiiny zaklepala, udlala

si kíž a oddechla si z hluboká. Mla sto chutí vrátiti se, pak ale

dodala si srdce pravíc k sob: „Kdo ví, k emu to není dobré."

Vstoupila.

Obava Krescinina se na vlas vyplnila. Asi za pl hodiny strhla

se na zámku Polomském bouka, jaké nebylo pamtníka. Manželé
Lípovic a paní Slczanovská nemohli ani Hedvice na jméno pijíti.

Chladnocitný Lípa a jeho milostpaní nechovali k Ledvinoví, pes to,

že jako ženich Hedviin již jako do jejich píbuzenstva náležel, žádné

vroucnjší sympatie. Le zakládajíce sob nemálo na zevnjší cti

domu svého dopálili se opravdiv na nete, že tak lehkomysln pe-
kroila všecky ohledy, jež byla dlužná domu jejich. Ledvina byl

Hedvice ženichem, jejž sama dobrovoln pijala a jejž celý svt —
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rozumjme okolní statkástvo — za nj uznával a považoval. Známost

jich poala se na Polomí, tam rozvíjela se a upevovala, tam po spo-

lené rodinné úad ádn bylo slaveno zasnoubení jejich, tam i — což

nejvíce padalo na váhu — roztrhla Hedvika z istá jasná úvazek,

vesly v obecnou platnost a pomalu již rok trvající. Kdy by se byl celý

dj nebyl na Polomí odehrál, aneb kdy by byla aspo Hedvika ne-

šastný svj koš z domova, od matky, Ledvinoví zaslala, byli by man-

želé Lípovi nejen jedno oko nýbrž ob nad tím zamhouili, takto ale

popadla je zlost proti netei. Vinili Hedviku nejen z lehké ale i zlé

a bezcitné mysli a vidli v jejím jednání skandál, uinný domu jejich,

z nhož nic jiného nehledí než úsmšek, ostuda a potupa. Sám pan

Lípa, jenž se tak brzo nedohrál, rozpustil se o Hedvice: „ert nám
byl sem tu falešnou koku dlužen ! Kdy by mi má dcera nco takového

spí skala, holí bych jí dal pouenou."
Milostpaní mu celkem ctila barvu, pi tom ale kradí si pomyslila

:

„Což kdy by nyní Ledvina, Hedvice na vzdory, oko na Krescinku

rznesl? Ten nápad stojí vru za uváženou."

Víme také, že dlouho marn, tou myšlenkou se nenosila ; neb

hned druhého dne psala o tom, ovšem hedvábnou rukou a pozdaleí

doktorovi Slukovi, jejž sice ve zvláštní lásce nemla, ale o nmž v-
dla, že Ledvinoví jest nejlepším pítelem.

He ješt nežli s manžely Lípovými dopadalo to s babikou.

Nechtla ani vlastním uším viti, když jí Krescinka zajíkajíc se celý

píbh vykládala. Leknutím div nezkamenla a probravši se ponkud
ze strnuti vyhrkla zlostn v tato slova: „Což pak to bohaprázdné

dve zvrtohlavlo ! ? Což smí se tak barbarsky jednati s mazem,
jakým jest Ledvina? Ješt jsem tu bohudíky já! Však já jí napravím

rozvrzanou hlavu, té nafoukané princezn !"

Na to následoval výklad as hodinku dlouhý o nynjších ženských

vbec, pak o chování jejich k mužm vbec a zvláš; o povinnostech

panen, nevst a žen, o lásce, lehkomyslnosti, marnivosti, a bh ví

o em všem. Pii tom Hedvika ani neodstoupila s jevišt, a mluvíc o ní

nešetila babika ani soli ani pepe, že Krescinka. pobožn poslou-

chajíc ani nevdla, na em jí hlava stojí. Xa konec naídila Kres-

cince, alty jí pivedla Hedviku.

.Není jí dobe," omlouvala Krescinka sestenici; „snad by si

mohla babiko do zítka pokati. Jinak by byla Hedvika sama pišla
"

„Láry, fáry," hnvala se babika, „jen mi ji pived. Já si nedám
straky na vrb malovati."

Krescinka šla pro Hedviku; té se nechtlo mermomocí k babice,

otálela, až babika sama pro ni pišla.

Krescinka mla pravda, že prorokovala hromobití na zámka.

Spustilo se jekotným lomozem na hlavu Hedviinu. Ani svaina ani

veee nestala za nic, ba ani klidná veleba hvzdnaté noci nepi-

nesla mim poboueným a rozeeným myslem obyvatelv zámku Po-

lomského.
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XI.

Chraplavý hlas Starohorských hodin odbíjel prav jednu s poledne,

když doktor Sluka vydával se na cestu do Polonii. Pes noc se po-

vtrnost valn promnila; den byl pošmourný a ídkou mlhou a drobným
deštíkem byla všecka krajina zakryta. Doktor nebyl ve své obvykle

míe. Miloval pohodlí a byl by si za dnešního deštivého poasí radji

doma, pkn v suchu, posedl a pohovl. Mrzelo jej, že dal vera
píteli Ledvinoví slovo, že s jeho listem pjde dnes na Polom. Le
jsa mužem od slova byl by mu dostál, i kdy by byla sídla padala.

Cesta mu dobe ucházela. Skren ve svj pláš pemítal o Ledvinoví

a Hedvice, a hejno rozmanitých myšlenek a plánv kroužilo mu myslí.

Pipadal sob sám jaksi cizím; neb že bude jednou prostedníkem mezi

dvma zamilovanými lidmi, na to by si byl ani do nejdelší smrti ne-

pomyslil. A pece nebylo na jiném. Rozmarným asi — jak se do-

mníval — srdce svého ponukem pohoden, uvázal se vera dobrovoln

v úlohu, z niž se ctí vyvinouti se nemohl. Že ji rozeší, bylo mu krom
všeliké pochyby; jak ji rozeší, bylo mu babinskou pohádkou. Nejvíce

mu bylo na závad, že neznal povahy Hedviiny; le spoléhaje na

zkušenost a bystrovtip svj tšil se tím, že je dobrým mathematikem,

jenž pro jednu neznámou veliinu neošediví.

„Vraty do domu vpadnouti nesmím," hovoil sám k sob; „do

Prahy vede na sta pšin a do srdce dívího na sta cestiek. Pjdeme
na pannu Hedviku hezky z opatrná pšinkami."

Doktor si vzpomnl na psaní milostpaní Lípový. To mu bylo

první vhodnou pšinkou. Když došel do zámku Polomského, šel rovnou

cestou k milostpaní.

Neušlo mu, jak milostpaní, když jej zoila, oko jindy hrd mdjé

radostí zajiskilo. Uvítala jej kvapnou otázkou: „Pro boha vás prosím,

doktore, co íká Ledvina tomu skandálu?"

Doktor vyvalil na ni oi. Spoléhaje na mlenlivost šafáovu Btavl

se nevdomcem a odvtil pokojn: „Nerozumím ani slova, milostpaní."

„Jdte! Což vám Ledvina nepovdl, co mu Hedvika uinila?"

„Jsem v Jiíkov vidní!"

Milostpaní zmila jej bodavým zrakem. Doktor jí hledl do oí,

jako by neuml pt spoítati. Milostpaní sedla na vjiku a dala se

do dlouhého povídání. Doktor zbystil oi i sluch. Milostpaní prodlela

ovšem více u Krescinky než u Hedviky. Líila živými barvami, jak

pebolestn dotkla se urážka Iledviina útlého srdce Krescinina, jak

na verejšek a dnešek Ledvinu oplakala
;
jak jest jí ho líto z té duše,

že velá jeho láska tak hanebn byla zrazena; jak si po všecky 6asj

vážila Ledviny jakožto muže rovnž tak ctihodného jako dobrosrde-

ného a šlechetného, úhrnkem vzato : milostpaní pokrytými slovy na-

mlouvala doktorovi, že Krescinka už dávno Ledvinu tajn miluje, ba

že jej nosí v srdci svém nešastnou se trápíc láskou.

Sluka poslouchal jako pna ob as jen krout hlavou jako lovk,
jemuž samým podivením zrak i sluch pechází. Když se milostpaní

odmlela, bez pochyby aby vyzkoumala, jaký úinek její e má na
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doktora, nahlédl tento, že na ase jest, vhodným obratem rozhoenou
matku v proudu udržeti. I vyskoil s pohovky a zvolal tónem napolo

divadelním

:

„Vaše dv noviny mne, milostpaní, zrovna ohromují. Kdy by

nevycházely z vašich hodnovrných úst, nevdl bych vru, co s nimi

poíti! Ubohý Ledvina ! Ale takoví jsou lidé! Za luznou tatou morganou

honí se až na kraj svta a doma, za humny, zraje pro n ovoce nej-

sladší pravdy. Nejednou, desetkrát jsem Ledvinoví ekl: Slena Kres-

cinka by byla pro vás nevsta jako výlupek; kde naleznete rodiny

rovné rodin její? est si mže každý muž z toho dlati, piženili se

do takové spoádané, ano vzorné rodiny."

„Vy že jste mu to ekl?"
„Nejednou, milostpaní ! Ale svobodný muž ! Aby co se lásky týe

neklopýtal pes rozum ! A tahle slena Mníškova ! Znám ji ovšem jen

tak od vidní. Pravda, je to dve jako višn a dobrá zdá se jako

hodina ..."
„Na pohled. Ale jádro, doktore, jádro churaví."

„Když vy to, milostpaní, pravíte ..."
..Já to pravím, doktore, já. Však mne znáte, že ani zvíeti

neublížím, nad to dcei sestry své! To by bylo, abych jí štstí nepála

!

Co v ní vzí, vidíte z toho, jak se zachovala k Ledvinoví."

A milostpaní Lípová spustila dlouhatánskou litanii o své netei.

Doktor mnul si v duchu ruce, že pivedl milostpaní tam, kde zelenala

se mu pro jeho úlohu pšenice. Z hovoru Polomské vládaky vystupoval

obraz Hedvicinýeh povah ped duchem jeho v obrysech uritých, ovšem

znesváen šedou plísní nepízn a pomluvy, ale na tom mu nesešlo :

jeho bystrovtip vdl již, jak zrno od plevy odlouiti.

Když milostpaní svou litanii doíkala, pravil vážn a významn :

„Líto mi Ledviny, opravdu líto. Než doufejme, že zmoudí z nešastné

píhody a že mu blmo spadne s oí aspo tolik, že není mu teba
jezditi na míle z Podhoí za štstím manželským."

Milostpaní v duchu zajásala. Le nechtíe sob nic zadati polo-

žila doktorovi otázku na pohled nevinnou:

„Myslíte, že by Ledvina po takovém skandálu znova pomýšlel

na ženni?"

„Kdyby pirovnal slenu Krescinkn k slen Mníškov, pro by

nepomýšlel? Šlo by jen o to, aby pirovnal."

„Pravda. Vy jste mu od dávných lei dvrným pítelem a znáte

jej z nás nejlépe."

do mne postarám se o to. aby pirovnával."

milý doktore, že pejete povždy našemu domu, a každj
:iko\\ krok z vaší strany pišel by nám velmi vdk. .Jak vás ctíme
rádi máme neteba mi snad jistiti/

'om jsem nikdy nepochyboval, milostpaní."

„Podateli mi v té záležitostí pomocnou ruku svou, nebudu bohdá
ukdj nevdnici k rám, a mflj muž zajisté také rád bs vám dikami

1

•••' vc je choulostivá sama o sob a pedevším za nynjších
okolností. Smím vaši diskrétností zplna dvovati?"
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„Jako v svého zpovdníka, milostpaní. I kdy bych mužem nebyl,

lékaem jsem. To zámka zajisté spolehlivá."

„Muž mi váží nad lékae, a z té stránky kladu vás vysoko.

Bohdá brzy promluvíme si o tom více, až porozprávíte s Ledvinou.
1'

„Promluvíme, milostpaní."

„Vy se ohlížíte po klobouku? Pozdržte se chvíli ješt, milý

doktore; není na spch."

„Jde pomalu na tvrtou, milostpaní, a mám ješt dv chze ped
sebou. Musím se podívati pedevším nahoru k staré milostpaní."

„Ta vám neutee, doktore. Ostatn jdte si; pak vás ale budu
oekávati se sklenicí aje."

„Nebude mi lze."

„Že pozd dom pijdete, nemjte strachu. Liboli, dám vám za-

páhnouti."

„Díky. Hodlám se pak ješt v Podboí zastaviti."

„To je jiná. Chcete asi za tepla s Ledvinou pohovoiti?"

„Milostpaní trefila tomu na zub."

„Nerada vás, doktore, propouštím. Zábava s vámi mn povždy

byla milá a ode dneška je dvojnásob. Kdy vás opt na Polomi
uvidím?"

„Co nejdíve."

„Necháteli mne dlouho ekati, do smrti ode mne dobré oko ne-

uvidíte."

„Doufám, že budete se mnou spokojena, milostpaní."

Doktor Sluka se porouel. Stoupaje do schod k paní Sleza-

novské smál se v duchu, až se za boky popadal. Nahoe na chodb
si myslil: „Ta by mi tak z oka vypadla, abych já pomáhal Krescinku

pod epec dostati. Hezky se to klikuje, pravda; jen jak to vykli-

kujeme!? Pjdeme na zvdy ke staré. Jsem žádostiv, co u ní sklidím

do své stodoly. Ta mne jist na prázdno nepustí."

Vstoupil k paní Slezanovské.

„Radost," zvolal klobouk a pláš odkládaje; „nevidím na ele
dotejkanou pentli. Kmínová kra se stále osvduje?"

Babika mu popošla nkolik krokv v ústrety a chopivši jej za

ruku chvatem se tázala: „Co dlá Ledvina? Já tam už vera odpoledne
poslala faráe, le ten se vrátil s prázdnou. Ledvina nkam odjel.

Nebyl u vás ?"

„Vera byl jsem v Habinkách u nemocného Slavíka."

„Je to kronika? Hanba mluvit, vidte?"

„Aby ji ápi sklektali!"

„To dve se strhlo boha a dobrých lidí! Nemohu vám ani vy-

povdti, jak mi jde osud Ledvinv k srdci. On by jí byl samou láskou

modro s nebe snesl, a není divu, aby ..."
„Aby si paklík sirek do erné kávy neuvail."

„Stydte se, vy byste ani bratra svého úsmškem neušetil."

„Kdy by toho zasloužil, neušetil bych. Jinak mi tento úsmšek
nešel od srdce."

„Vím ráda; odkud o tom víte?"

„Milostpaní zámecká mi práv dole všecko vypravovala."
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„Ona to má teprve z druhé ruky. Já vím všecko z gruntu. Vzala

jsem vera Hedviku na paškál a zatopila jsem jí, že ani suché nitky

na ní nezstalo."

„Dkuji, milostpaní, za ten spasitelný skutek. Dkuji za Ledvinu.

"

„Sednte, doktore. Pedevírem odpoledne pijde vám ke mn
Krescinka a vypravuje . . . Ale to není všecko nic. Nevím opravdu,

kudy do toho. Zavolám si k soh Hedviku. Tvrdošíjná slena nejde.

Dobe, jdu sama k ní a vezmu ji na výslech. Nikdo to neví jako já."

„Poslouchám na ob uši."

„Krescinku jsem poslala pry. Sedla jsem si ; Hedvika se tásla

jako z omraza, vidla dobe, že mám na ni spadeno. Cos to vyvedla,

nešastnice? povídám. Ona nic. Který dobrý lovk slyšel kdy o ta-

kovém skandálu, já zas na to. Ona opt nic. To by dopálilo i trp-

livost Jobovu, nekuli mou. Což máš hubu zašitu, povídám, i ti ne-

stojím za to, abysi mn holou pravdu povdla? Vidla, že je zle;

odpovdla spouštjíc moldánky : Vždyt vám Krescinka všecko vyídila.

Co Krescinka, povídám; té jsi nco povsila. Víš, že tomu pijdu tak

jako tak na koínek. Mluv pravdu pravdoucí. Dostala strach a vylízala

s barvou. Ješt ped Ledvinou mla jsem známost s doktorem Samcem
z Budjovic, vykládala. On se sice nikdy opravdov ani ke mn ani

k matince ueprojádil, le vidla jsem zejm, že o mne stojí. Každé
hloupé dve, povídám já na to, si myslí, že se všichni mladí muži

po ní fanti. On mn na plese dával rozhodn pednost, ona na to

;

vyznamenával mne pede všemi slenami a když se se mnou bavil,

vidla jsem z jeho zmatených eí a planoucích oí, že je do mne
zamilován. A co ty ? já na to. Líbil se mn, ona na to ; je hezký

lovíek, trochu bledý ale zajímavý, a když vzdychal, slušelo mu to

jak náleží ! Vida. vida. já na to, sotva to odroste pannám a již to

rozumí mužským vzdechm jako otenáši. Já vím, že neumíš ani tak

dobe maso a omáku uvaiti jako rozumíš zamilovaným pletkám,

rhodii k vám nkdy do domu V Nkdy, ona na to. Dali jste si nkdy
po hubice? já na to. Nikdy. Nelži. Nikdy, on mi jen nkdy pjoval
básn. Retigova byla by ti užitenjší bývala, já na to."

. atá pravda," ozýval se doktor; „tu já ze všech ženských

autorek nejvýše kladu."

„Nevytrhejte mne, doktore, dá na to: když jsi vdla, že doktor

Si ic na t bére, pro jsi sob zaínala s Ledvinou? Pro jsi ochotn
a pívtivé pijímala jej, když se o té ucházel po nešastné oné boui ?

Protože se doktor Samec nikdy uritéji ke mn nevyjádil, ona na to;

a protože partie, kterou mni Ledvina nabízel, nebyla k zahození. Ta-

kový dvod, já na to, nestojí za Sarapatku, když manželství stojí na

n;i takových nohách, nestojí jistji nežli Pišvejc, kdy! je našmodrchán.

Pak mn Ledvina o té bouí zachoval takoka život, Hedvika na to.

Z té poznámky tvé, povídám na to, je aspo vidti. Se máš kousek

írdce v tle. Ale jen kousek, povídám; ucho kdy bytí mela celé

srdce, jak se na poádnou dívku slu>í. nebyla byai nám takovou hanbu

Ledvinoví takový zármutek zvým hloupým jednáním zpsobila. Po-

vídej dále. Kdy/ známosl s Ledvinou Bia do tuha, ona na to, a mlo
pijíti k zasnoubení, bylo mi hrozn divno okolo srdce. Cekala jsem,
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ze pijde list od doktora Samce ; neb mluvilo se jist u nás o tom
veejn a bez pochyby, že mu to došlo k uším. Le o listu nebylo ani

potuchy a když jste se v rodin uradili, slaveno zasnoubení. Kdy by

byl doktor Samec ped zasnoubením psal, byl by ml Ledvina mé od-

eknutí uspoeno a vy a já všecku mrzutost. On z dvodv, jež jsou

mn posud pohádkou, nepsal a já si asem zvykla pomru novému a

byla jsem skoro ráda, že jsem nevstou. Nkdy mn ovšem svdomí
hntlo, že nemyslím to zcela dobe s Ledvinou, ale výitky vnitra mého
rozcházely se samy sebou. Nejsi tak špatná, za jakou jsem t mla,
já na to, ale s poctivostí tvou to tuze dobe nevypadá. A doktor

Samec ti pece psal? Je tomu ast trnáct dní, ona na to. A co ti

psal? tážu se já. Že nemže beze mne žíti, že radji by smrt uvi-

dl, než abych byla ženou jiného. Jalový tlach, povídám na to. Kde
máš psaní ! Hedvika se chvíli zdráhala, pak ale vytáhla mi z psacího

stolku psaníko. Není to žádný tlach, pravila pichlav, peti si, ba-

biko, co píše. tla jsem, co tam stálo ..."
„Zpívá se starou notou, jenže do jiného klíe," prohodil doktor.

„Skoro máte pravdu," pokraovala stará paní. „Já na to

k Hedvice: Odpovdla jsi mu? Ona na to: Posud neodepsala jsem.

Po celých trnáct dní byla jsem jako na trní, a rozum i srdce šly mi

kolem. Poád jsem se odhodlávala a nemohla se odhodlati. Rozpadla

jsem se ve dv bytosti
,

jež spolu vedly vojnu. Konen vera
v noci, všecka zpocena sžíravými pochybnostmi, dohotovila jsem dopis

k Ledvinoví, že nemohu nijakým spsobem za manžela jej pojati. Zítra

odpisu najisto doktorovi Samcovi. Neodpíšeš, já na to. A pro
bych, babiko, neodepsala? Hedvika na to. Protože nesmíš odepsati,

povídám. A pro bych nesmla? rozhála se Hedvika — i nejsem paní

srdce svého a vle své? Kdo mi podle práva božského a lidského

mže vázati ruce, abych nevykonala, k emu mne nutká rozkaz vnit-

ního pesvdení mého? O osud mého života tu bží, na mn jest,

abych o sob rozhodovala a když klepe uzrálý in na bránu mé duše,

pro bych jej nepustila do života, aby mn zjednal životní blaho?

Bohu díky, my ženské už jsme aspo tak daleko dosply, že nedáme

si ani rodinou ani celým šikem jiných zevnjších pomrv pedpisovati,

kterou cestou nám jíti jest za svým blahem. Máme rozum svj i vli

svou, proto i vcspolný jich plod, in, musí býti naším. Odpovdnost

z nho padá bez toho na naši hlavu a nikoliv na hlavu poruníkv,

již snaží se naším inem vládnouti."

„To projevuje charakter," prohodil doktor více k sob nežli

k paní Slezanovské.

..(o charakter?" vyjela na babika. „Emancipace je to, doktore,

povídám vám, emancipace, která zplozuje jen svéhlavost a neústupnost,

jež povaze ženské nikdy na ozdobu nebudou."

„Možná, ale jistý pvab jí pece mohou dodati. A eo vy na to,

milostpaní, jste odpovdla?"
„Lekla jsem se, jako by do mne stelil. Nu nu, povídám, ješt

jsi Samcovi neodepsala. Neb kdo se zná do ženských jako já ten ví,

že náhlý odpor u nich svéhlavost jen podncuje a sílí. ekni mi spra-

vedliv, povídám Hedvice, co má doktor Samec ped Ledvinou, že
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jemu tolik pednosti dáváš! Tím jsem ji vehnala do kouta. Nevdla,
kudy do odpovdi. Pipouštím, piznávala se po chvílí, že charakter

Ledvinuv je pkný, ano neobyejný: snad i vzácný : ale mladému dívímu

srdci je píliš vážným a málo vábným. Xadšenost jeho pro zájmy e-
ského lidu, pro eskou politiku, nesetkává se ve mn s nijakou ozvnou.

Doktor Samec je mysli vzletnjší a a již pro svj vk není v sob
tak ustálen jako Ledvina, pece všecka jeho bytost, by i všednjší

byla, vroucnéji a lahodnji se k duši mé pimlouvá než vážný charakter

Ledvinuv. Já na to : O mnoholi je Samec mladší než Ledvina? O n-
jakých deset let, odpovdla Hedvika. To ovšem šeredná položka pro

poty nerozumuého dvete, dím na to já. On je i mladší i slinjší,

rozvazovala horlivji Hedvika ; Ledvina má tak málo vlasv, že odporem

se zachvívám, pomyslímli na to."

..Vždycky jsem mu íkal," ozval se doktor žertovn i kysele :

„kupte si paruku, pijdeli vám ženidlo na mysl."

„Ml vás poslechnouti, nebylo by mu to bývalo na škodu. I já

jsem Hedvice odsekla: tu chybu zpraví dobrá paruka."

„A ona na to?"

„Ona na to nic. Doktor Samec, pokraovala, drží s vládou a

bude brzy advokátem. Jako advokát mže si nadlati jmní
,
jemuž

se daleko nevyrovná Podboí."
„V tom leží zajíc," prohodil doktor. „Kdo by to ekl, že poesie

mladých dívek je tak praktická."

„O vy, doktore, ženských neznáte," horlila babika
;
„vte mn,

nic dobrého v nich nevzí."

Le spozorovavši, že doktorovi retními koutky to ironicky škublo,

záhy se opravila: „To jest, nejsouli otuženy životem a zkušenostmi."

„Pak mají ješt lepší praxi," namítl nedbale doktor. „Povždy
více pi nich na pytli nežli v pytli."

„Nehádejme se. Ale abych svou e nezapomnla. To všecko

ted už nic nevydá, dopálila jsem se. To jsi mla, moudrá sleno,

díve pkné uvážiti a rozvážiti, než jsi dala Ledvinoví záslibné slovo.

To by mn byl krásný poádek ! Ledvina se o tebe ve vší poest-
nosti ucházel a ty mu dáváš nadji, ba ochotn jej vyslechneš- a sm-
ní- s ním snubný prsten. Skoro rok jste spolu jako sto kvtv, a on

ti nedal ani za mák píiny, abysi se právem ze svého slibu vytaho-

vala. A než rok se svou cestou obešel, sedne najednou na t rarach

vrtkavosti, a ty mu vypovídáš lásku a rušíš necitn svj slib. Pro ?

/< si ho najednou neoblíbíš! To je šálivá úskonost, krásná sleno.

Z muže ctihodného dláš si ter pro výstely své popletené hlavy.

Však já vím, co jest ženská est, a o živý svt bych nco takového

neuinila a žádné dobe vychované dve. Ale pamatuj na mne, a
neprodáš chléb a nekoupíš nž !"

„A slena Hedvika?"

„Když jsem jí pravdu pkn do oí vyslípla, nevdla jiné od-

di nežli té. že za sebe nemže a že co se stalo, již se stalo. .Já

na to: Vlili, že smích a híku sob Btrojíi z muže. jemuž je k po-

hledání ? 1 mne tvoje jednání tak mrzí jako moje híchy. Stalo se!

Bodejž se nestalo! Doktoru Samcovi neodpíšeš, abys sama i my
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hloubji nezabedla. Chyba se stala hrozná, nedá se zakidovati. Na
tob jest, abys ji napravila. To by bylo proti mému pesvdení, na-

mítla mi Hedvika. Doktore, považte, že by to bylo proti jejímu pe-
svdeni ! Jako by dve, osmnáctileté, zplašené, mohlo míti svoje

pesvdení

!

„To je njaký nápad!" podotkl ironicky Sluka.

„Vidte? Neníli to sobhrdý pych? Ale tím mi nabhla na

plnou. Povídám: Pesvdení sem, pesvdení tam. Já, matka tvá,

píbuzní mají také své pesvdení o té vci, a že víco vydá nežli tvé,

tolik rozumu snad ti pece ješt zbylo. Vc je ovšem choulostivá a po-

teba v ní nad míru opatrným býti. Opovrhneli tebou Ledvina pro urážku,

kterou jsi na nm spáchala, pustili od tebe dobrovoln : nuže budiž

po tvé vli. Budeli ale pes to prese všecko na své lásce k tob
a na svém slibu státi, jako se mi všecko zdá, že bude, a odpustili

tob nepedložené jednání tvé: musíš svou vli podíditi nám. Pak

byla bych jen strojem ve vašich rukách, namítala Hedvika. Mluv si

co mluv, já na to, jinak nelze jednati už pro est domu našeho a ro-

diny. Co by si Ledvina o mn, o nás pomyslil ! Prozatím nevím lepší

rad)r

, než abychom vc nechali se trochu odležeti, až v Ledvinoví,

v tob, v nás krev se ponkud usedne. as všemu pijde, i píhodné
oprav; nechme si zatím k ní asu, až jak uvidíme, co vzejde z ne-

kalého semene, které jsi nám zašila. Psáti za nynjších okolností

doktorovi Samcovi, bylo by k zmatku pidávati zmatek. Mly bychom
s tím jen vtší oplety, a nevidím, jak bychom byly z toho Ledvinoví

i své cti právy. Myslím, doktore, že na mém míst by žádný moudrý

lovk jinak nemluvil."

„Sama moudrost by moudeji nemohla mudrovati," pochválil

doktor starou paní a dodal zárove: ..A slena Hedvika se tím

spokojila?"

„Vy byste tomu dal! Ona a spokojiti se! Všecka rozkvašená

zaala vám nabírati k plái, a než jsem se nadálá, mla jsem už na

talíi: Vidím, že jsem od vás prodána. Doktore, tohle mn íci

plnými ústy do oí ! Což pak jsem já, nebo matka její, nebo kdo-

koliv jiný ji Ledvinoví prodával ? ! Vte mn, mne popadl takový

spravedlivý hnv, že jsem sebe necítila. Naknouti mne, že jako otro-

káka prodávám lidské srdce, k tomu srdce vnuky své . . . Ukázala

jsem jí dvée. Ona táhla po svých."

„Kdo by to ekl do té dívky," divil se doktor, hlavou potuteln

potásaje. „Na oko je uinná nžnost a dobrota. Já ji ml za ho-

lubiku, berušku a ona takto ..."
„Holubika, beruška!" skoila mu babika horliv do ei. „Ze

vy mužští jste slepotou poraženi, co se ženských týe ! Skoda, že

myslíte, že máte na rozum monopol. ervené tváiky, modré oiky,
naechrané kuerky a úlisné jazejky vyzrají hrakou na nezaschlejší.

filosofy. Pravda, vy nejste žádné studnice dobroty, ale proti ženským

jste svou poctivostí pece andlé, jenže trochu pihlouplí andlé."

„Velká est pro nás," popichoval chytrák doktor starou paní;

„ale pokud se já do ženských znám, neekl bych amen k vašemu

úsudku."
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„Nic neznáte, doktore," dopalovala se babika. „Ženská není

ani sama k sob upímná, na to k osob druhé neb tetí. Ped
zrcadlem si vám nalže lží do oí, že byste neuvil, a vlastní lži bére

za dobrý peníz. Co vy mužští pkného do ženských vkládáte, jsou jim

neznámé veliiny, proto ale z chytrosti poítají s nimi, aby vám po-

pletly vaši násobilku a myslí si jezovitsky: chtícímu se kivda nedje."

„Ale slena Hedvika . .
."

„Není z jiných. To pravím vám já, stará Slezanovská. Sliná

je, pravda, sliná jako z pohádky, to už je ddictvím našeho rodu."

Doktor se v duchu zachechtal.

„ . . . ale pod zevnjškem lesklým, ba luzným choulí se hromada

necností jako kopivy pod keyem ržovým. Ze nemiluje Ledvinu, od-

pouštím jí, však ona doktora Samce také nemiluje, myslím totiž tak,

jak vy mužští slovu „milováni" rozumíte. Dvody její proti Ledvinoví

jsou rovnž tak jen vymyšleny jako to její noní zjevení, kterým se

proti Podhorskému zastírá. Tomu bych ješt nic neíkala, ženská je

ženská. Ale nco jiného mne pi ní mrzí, ta zpropadená emancipace,

která se jí v Praze chytila, když tam byla na vychování."

Doktor zbystil uši a upjal pobožné hledy na rozhovoené rty

babiiny.
„Pomyslete," pokraovala paní Slezanovská jedním proudem,

„mn, ctihodné staen, vlastní babice své, která jsem jí po všecky

asy hovla jako svcené kosti a všeho dobrého jí na bohu žádala

a žádám, mn beze všeho ostychu vlípne do oí, že má rozum svj
a vli svou, že mže si initi, co chce, a že nikdo nemá práva jí

v tom býti na pekážku, volili si Ledvinu nebo Samce za manžela.

Podle ovoce poznáváme jablo nebo hruši, podle toho zpupného eman-

cipaního prjevu poznávám Hedviku. Vte mi, doktore, do slabiky,

že za tou celou historií s Ledvinou nic jiného se neskrývá než obava,

kterou má emancipovaná slena naše ped Ledvinou. Do roka pe-
svdila se, že jeho povaha jest rázná, ustálena, oceliva a že nedá
se formovati podle jejích emancipaních choutek. Doktor Samec naproti

tomu jest asi povah kehkých, podajných, jež snesou snáze vládu její

a k ní se bez obtíže pispsobí a proto, pedkládá jej Ledvinoví. Neb
v tom mn zajisté dáte za pravdu, že muž povah pevných a jistých

nebude žebrati za lásku dívky, jež už hromadu msícv jest nevstou
jiného muže."

Doktorem to trhlo. Oi mu zajiskily jako badateli, jenž tápaje

mrzut ve tmách najednou dostihl paprsku, jenž svítí mu na cestu,

vedoucí k dobrému rozešení záhadného problematu.

Stará paní se odmlela, bez pochyby že z únavy. Doktor pe-
myslel. Po chvilce prohodila paní Slezanovská: „Myslím, doktore, že

jsem trefila ..."
„Jako z flinty, milostpaní," pejal ji Sluka e. „Komu est.

tomu est. Zakládal jsem si na tom, že dobe rozeznati umím komára
od tiplice, ale ped vaším bystrovtipem milerád sundávám klobouk. Vy
vidíte vci tak mnivé a ošidné až na samé dno. Vaše náhledy pi-

mlouvají se tak k pravd, že jsou irou pravdou. A slena Hedvika,

co dlá po ty ti dni?"
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„Jo sklíena. Já na ni nemluvím; a cítí, jak mne pohnvala."

„A doktorovi Samcovi nepsala ?
H

„Rozpakuje se, bojí se. Nepsala; neb kdy by byla psala, byla by

mn Krcscinka o tom dala vdomost. Naídila jsem jí pod poklikou,

aby Hedviku mla dobe na oích."

Doktor vstal a ml se k odchodu.

„Což už hodláte dom?" tázala se babika.

„Den se chýlí k veeru. Myslím se zastaviti na Podboí. Mu-
sím s Ledvinou mluviti."

„Ubohý Ledvina! Vypadl mi samou eí z pamti. Vyite mu,

doktore, upímnou mou soustrast, a vymluvte mu, co se dá z té pro-

žluklé nehody vymluviti. Sama myslím, že se všecko neli hned, aspo
asem obrátí k lepšímu konci. Na mn nebude chybti, to mu prosím

vyite. Do vás se ale, doktore, nadji, že pijdete mi co nevidt po-

vdt, jak jste Ledvinu shledal. Možná, že budu míti pro vás o kou-

sek aspo veselejší novinky."

„Mám jednu snažnou prosbu k milostpaní."

„Mluvte jako doma."

„Nerate, milostpaní, na slenu Hekviku nikterak naléhati aspo
dotud, dokud opt k vám nepijde. Mám k tomu dvody své a slo-

žím z nich svým asem milostpaní podrobný úet. Prozatím nech
postaí, že by každým naléhavým slovem svéhlavost sleny Hedviky

jenom se podncovala a tužila."

„Pravdu dít. Uiním vám po vli."

Doktor se porouel. Když vyšel ze vsi na silnici stranou k Pod-

hoí, potkal Hedviku a Krescinku, jež vracely se asi z procházky. Za-

stavil se a rozmluvil se na chvíli s nimi. Po prvé za svého života

všiml si co nejbedlivji Hedviky. Zjev její zdál se mu záivým; byla

sliná jako z pohádky, babika mla pravdu. Zrst mla bezúhonný,

stopily ; formy tém klasicky úmrný ; z oí svítil oslující lesk a

nyvá lahoda. Pipadala mu stísnna a pihlédla; byla málomluvna.

Doktor žertoval podle svého spsobu s dvaty o všedních vcech.

Zmínil se také, že jde do Podboí. Hedvice prosvitnul v lících lehký

rumnec, ale v minutce bylo zas po nm. Když odcházel, podala mu
jako Krescinka ruku a podívala se na njakým zcela zvláštním zrakem.

Doktor odešel, list Ledvinv neodevzdav. Když asi ticet krok
popošel, obrátil se. Dívky byly už pi vsi a hledly za ním. Hedvika,

tak aspo se mu zdálo, déle nežli Krescinka. Doktor zakroutil hlavou

a hvízdaje rychle si vykraoval k Podboí.
(Pokraování.)
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Nadje v budoucnost Slovanstva.
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Fr. V. Jeábka.

(Dokonení.)

reniohouli se ani stízliví Angliané sprostiti jakéhosi pocitu závrati

'nad bezvýchodným srázem, ku kterému nynjší jejich pedráždná
civilisace spje, což teprv Francouzi! Od roku 1870 stal se u Fran-

couz pesimismus, pedpovídání zlého konce, mravní výitky sauiým
sob jaksi pravidlem obecného spisovatelského smru, akoli práv
všeobecné toto zaleknutí nad mravním úpadkem Francie podává jakousi

nadji v možnou nápravu. Má zajisté neštstí do sebe jistou moc
oisující, a nešastná válka roku 1870 dle vší pravdpodobnosti bude

mravní katharsí, oistou také pro Francouze. Spisovatelv francouz-

ských, kteí od r. 1870 samy na sebe žalují, mohli bychom citovati

hojnost, avšak bylo by to k našemu úelu zde zbytené. Postaí nám
svrebu citovaný Funck-Brentano, který ve zmínném spise svém „o zá-

konech civilisace" podává jakýsi systematický celek ynjšího stavu

vzdlanosti ve Francii, a pi této píležitosti mravy, zákony a nábo-

ženské city, dále vdu i literaturu a konen národohospodáské smry
nynjších Francouzv podrobuje zdrcující, pesimistické kritice. Politické

a právní filosofii Francouzv pedevším vytýká, že se honí poád jen po

vymování práva, avšak úpln zapomíná na vyšetení oboru povin-

ností. „Každá spolenost" — praví doslovn — „která u vývoji svém

dospla k takovému pílišnému všepožadování práv, že je už neschopnou

k poslušenství oné nejvyšší povinnosti, totiž sroewnti se vespolek

a utvoiti vyšší meti sebou souhlas, svornost rozumnou, noho, což

je totéž, dávati povinnostem pednost ped právy — každá taková

spolenost musí nntn zahynouti ím mén národ nkterý zpomíná

svých povinností, tím mén má i práv, nech „svobody" jeho jsou jakkoli

rozsáhlé." — Co do panujících nahlodav vdy a, oboného pesvdení

96
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náboženského praví spisovatel: „Vrátili jsme se opt k fetišisrau, ku

zbožování pouhých úkazv pírody ; uprosted skvlé civilisace naší

vrací se nazpt prvotní lovk divoch. Zmoudíme z tchto velikých

lekcí historie? Zlo je již nesmírné, naše sofismy politické a sociální

kižují se již s naší hltavou ctižádostí a záštím národním, a nad obma
tmito podnty obecného zloádu vznáší se nebezpeí ješt hrozivjší:

vnitní rozpor našich pesvdení a našich vd. Jaká spousta pe-
vrácených názor jednou z toho povstane, nikdo nemže pedvídati

;

nikdo nezmí hloubku té propasti, jež se ped námi otevírá." —
O nynjším stavu literatury a umní ve Francii má spisovatel ped-
tuchy ješt smutnjší : „Naše politické instituce mohou nabyti jisté

stálosti a trvalosti, také vda a náboženské pesvdení naše mohou
se dokati jisté reformy : avšak všecko úsilí naše zstane malomoc-
ným, aby nám mohlo vrátiti bývalý lesh a slávu našeho umní
a písemnictví. Prameny jejich leží práv hloub, leží v energii charak-

terv, v souhlase velikých snah spoleenských, v harmonii dojmuv

;

z nich pijí geniové, které každý as rodí, inspiraci a nadšení, ku pro-

vádní dl mistrovských potebné. Pokud v náprav své mravní nezm-
žeme se tak, abychom zlepšili své veejné charaktery a afekty : dotud

žádný konservatism politický ani žádný souhlas rozumový nemže nám
vrátiti velikost našich minulých století. Nadarmo slávou zasypáváme
tch nkolik lidí nadaných, kteí nám ješt zbývají

;
potomstvo vykne

spravedlivý soud nad jejich pracemi, tak jako my dnes nestrann po-

suzujeme básníky a umlce ecké a ímské z doby úpadku. Naše umní
dramatické, již tak kleslé, bude se namáhati poád víc a více ku lehtání

smyslnosti a k pekvapujícím dráždidlm pouhé scenerie; v malíství

dospjeme tak daleko, že v žádném našem obrazu nebude už lad a po-

ádek, a sochaství naše, zachovávajíc ješt nejspíše jakousi dstojnost,

pospje za hudbou, která se nachází už v úplné kleslosti. Neklamejnic

samy sebe, náš obdiv a potlesk je zrovna tak neduživý, jako naše díla

umlecká."

Stejn zdrcující jest úsudek p. Funck-Brentana o ekonomických
pomrech nynjší Francie. Píše o nich takto: „By všecky spoleenské
tídy národa byly nahnilé a zkažené, když ješt tída nejnižší, prostý
lid, tída pracující, dlnická je zdráva: tu možná i náprava celého

národa. Avšak naše tída dlnická zbavila se již jako všecky ostatní

mocných onch pásek mravních a rozumových, v nichž leží psobivost
každého pevratu spoleenského a moc všech velikých národv. Ne-
mže to býti zkažená chátra našich mst, ani davy bez mravního a

myšlenkového fondu našich velikých prmyslných stedisek, z nichžto

vyjde oprava svta. K tomu je poteba národv nových, mladých
a panenských, velikodušnosti v krvi, duchv svžích, pocitv silných

a zvlášt obrazností istých. Poteba k tomu víry a ne brutální

chtivosti, pojmuv jasných a uritých, a ne choutek tkavých a nega-

tivních, plných sofismat a utopií nemožných. Takž nezbytný konec tak

nazvaného hnutí sociálního je všeobecný úpadek sociální. Takový konec
hnutí dlnického je nezbytným i tenkráte, kdy by tídy ídící v národ
dovedly hnutí ono udusiti, avšak samy by zstaly pi dosavadních
svých bludech. Tytéž píiny budou psobiti, a úinky budou jen tím
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hroznjší. Tídy bohaté v národ budou dále uiti tídy dlnické, tím pak
jim vpraví všecky své pedsudky o bohatství a dstojenstvích, respekt

ku svému politickému pedáctví, a k svým bludm „ekonomickým."
Avšak otázka dlnická leží práv jen v tom, že tída dlnická sdílí

všecky tyto naše pedsudky, jen že chce úlohy obrátiti ve svj prospch.
Naše theorie o svobod konkurrence, o neodvislosti pracovníkv atd.

nemohou tedy než jen zvýšiti rozpor tíd, než jen zvýšiti požadavky
utlaeného dlnictva. Hasme jen dále svou žíze po bohatství, vzr-
stejme v zásad volné konkurrence jen poád dál a dále, pokraujme
v rozdlování práce i vynalézání strojv. Poteby dlníka stanou se

pak ím dále tím jednotvárnjšími a jaksi zvíeckými ; až pak zvrátíme

na rub jeho rozum, zaneme kaziti též zdraví jeho tlesného organismu.

Tak kmen národa musí spráchnivti, mezi tím co žádosti a chtíe ím
dál tím více zdivoí. Rozšiujme jen dále veliké již naše akciové pod-
niky prmyslové i obchodní, tak aby jich ízení pešlo jen do nkolika
málo rukou. Pro tídu bohá bude práce osobní poád víc a více

zbytenou ; zahálivost a nudivost budou vyhledávati poád nová dráž-

didla pepychu a rozkošnictví, a mezi tím zkáza všech živností malých,
nemohoucích konkurrovati, rozmnoží do nepehledná davy žebrák, až

konen na této dsné stupnici k záhub njaká zcela malá krise znií
celé to kartové stavení velkoakciových podnik, tak že všeobecná ne-

zhojitelná chudoba bude koneným nezbytným výsledkem."

„Rozluštní otázky dlnické neleží tedy ani v ekonomismu ani

v socialismu, ani ve vlád kapitalistv, ani vlád dlníkv, ono leží

výše. Jakmile totiž v život spoleenském jedna tída v národ zane
míti nové poteby, leží pravý pokrok jen v tom, když ty ostatní zvýší

své úsilí, svou energii mravní a rozumovou, aby se potebám tm
a požadavkm mohlo vyhovti. Pouíme se z velikých lekcí našeho

národního neštstí? My zanechali v porob Nmcv krev francouzskou,

my musíme svým spoluobanm vrátiti ztracenou jejich vlast, musíme
zaplatiti miliardy dluhu, skvrnu hanby vymazati ze svých djin. Kdy
bychom všickni dovedli pochopiti veliký ten úkol, nahlédli bychom také,

že podniky švindléské, píliš rychlé bohatnutí a nestydatá nádhera
takových rychle zbohatlých novák, lenivost a nevdomost bohatc
'-t.usích, že to vše jsou stálé píiny k nákaze lidu a veejné mravo-

<tnosti; že dále pílišné rozdílení práce vede k úpadku duševních

sil v národ, a že požadování 12, 14, ba až i 16 hodin denní práce

v<il<: k zmaení i tlesného zdraví pracovného lidu, z nhož pece
národ stále obnovuje síly své. Pak ídící tídy v národ nepovedou

více spolenost k tm obasným obchodním kísím, které musí konen,
zrovna jako války, lid splatiti utrpením a krví svou. Pak tídy ídící,

více píklady než slovy, nauí dlnictvo solidnímu vdní národo-

hospodáskému
,

pak budou moci beze strachu ped marnotratností

dlnictva zvýšiti dlnickou mzdu, bez strachu zmenšiti as práce a zni-

iti takto ve prospch celku osudný zákon ekonomický, že pílišní''

bohatnutí na jedné stran táhne vždy za sebou rostoucí chudnutí na

drahé. Pamatujme si to dobe: násilnioké kritiky revolucioná ii a

socialistu smiují v posledním I:onci vždy proti nemravnosti tíd
bohatých. V tom okamžení, kde by kapitalisté peliv vi/hírali svó
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obchody, odvraceli se od špatných, na vzdor nadjím v užitek veliký, a

vyhledávali dobré vzdor výhodám jen skromnjším; v tom okamžení,

kde by v dlníku ctili lovka, hledíce k nmu co k sob rovnému

a ne co k pouhé mašin ; kde by odmovali jen dlníky dobré a spra-

vedliv zacházeli se zlými; kde by mzdu jich uinili rozmanitjší a

trvalejší ; kde by konen pestali dávati špatný píklad nádhery a leni-

vosti, rozkošnictví a rozpustilosti — v témž okamžení by otázka dl-
nická byla rozluštna, zmizela by sama sebou, jako zmizením nákazy
ve vzduchu mizí sama sebou epidemie."

To jest živý a zárove smutný obraz, jejž kreslí p. Funck-Bren-

tano o nynjší civilisaci francouzské. Nech nám nenamítá nkterý

z našich polovzdlanc, že jest to vlastn postní kázání, my opakujeme

ješt jednou, že pvodce knihy „o zákonech civilisace" jest uenec velice

dkladný a myslitel dmyslný, a že kniha jeho, teprv ped nkolika

msíci vyšlá, veejnými hlasy všech stran a barev — abychom se opt
vyhnuli nedorozumní njakého zpátenictví — došla ocenní vysoce

estného.

Slyšeli jsme Angliany, slyšeli jsme Francouze, pistupme k Nm-
cm. Že materialistická filosofie Schopenhauera, Búchnera, Hartmanna

atd. nutn vede také k pesimismu, shledali jsme již svrchu u Leckyho.

Avšak Nmci od roku 1866 a 1870 stojí na vrcholí politické moci

a pevahy — nadarmo, spokojenost nechce k nim zavítati, pesimismus

vzdor tomu, ba pímo následkem toho se poád víc a více šíí. Známot,

že zrovna nejznamenitjší duchové Nmecka a vlastn spoluvinníci

Bismarckovy od let tyicátých, básníci jako Herwegh, historikové jako

Gerwinus, ba i nihilisté jako David Strausz zatratili nový poádek vcí

povstalý r. 1870, a že k obdivovatelm Bismarckova díla náleží vtším

dílem jen duchové míry prostední. Avšak i ti a takoví nemohou se

zbaviti zlých pedtuch. Z etných píkladv jen dva, které se nám
dostaly pod ruku. Již roku 1867 snažil se historik Siegfried Hoppe
dokázati „na píkladu sousední Polsky," kterak musí zahynouti národ,

který pro samou svobodu zapomíná na potebu jednoty a vnoval knihu

svou na dkaz hluboké úcty panu Bismarckovi. Avšak pi tomto za-

bývání se s djinami Polákv, echv a i ponkud Rusv vyklouzlo

p. Iloppemu proroctví zlovstné. ^'Eoóerai ^a?, pijde den," volá hlasem

Kassandry, „pijde den, kde skvlá ta stediska civilisace západu,

kde i naše civilisace padne v ob sousedním slovanským barbarm!"
— O vzmáhání se pesimismu od roku 1870, tohoto nejskvlejšího roku

nmeckého válenictví, podává výmluvné svdectví lánek r. 1876

v Augsburských Všeobecných novinách podepsaný jménem kulturohisto-

rika nmeckého Hubra, jenž pímo jedná o „zmáhajícím se nmeckém
pesimismu" a jeho píinách. O spisovateli je známo, a je mu to krom

toho vidti na oích, že je opravdový pívrženec díla Bismarckova,

nicmén však i on vidí známý nám již od Leckyho „stín" moderní

civilisace. „K nápadnjším úkazm naší doby" — tak poíná lánek

svj — „patí také vzrstání a šíení se poád vtší a vtší pesimi-

stického názoru svta t. j. cenní života podle známých slov Mefisto-

vých, že vše co jest zasluhuje, aby zhynulo a proto aby radji ani

nebylo. Nepopiratelné pokroky k lepšímu na všech stranách spole-
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Dosti, triumfy, kteréž vda slaví u vyzkoumání a podmanní pírody

lovku ano i uskutenní dávného a vroucího pání našeho národa,

slávyplná obnova nmeckého císaství nejsou s to zabrániti pokrokm
pesimismu ; naopak nejen na vzdor tmto vymoženostem, ale zrovna

následkem všeho toho zmáhá se smutný tento názor svta v rozmrech
poade povážlivjších. Zasluhuje pesimismus jakožto píznak hluboké

krise v duši národv pelivého uvážení. Opt a opt se nám v djinách

jeví strašidlo pesimismu, a sice vždy na rozhraní osudném života ná-

rodv, když jedna celá perioda žití národního zachází. Není pesi-

mismus pedevším lidlem mladosti a mladistvých pomr kultur-

ních, nýbrž píznakem stáí, dlouhé zkušenosti a pezrálosti. Nebo
v dobách mladosti jak jednotlivci tak celí národové vidí ped sebou

ješt vábný obraz skvlé budoucnosti a rozplývají se v nadjích i pe-
ludech. Naopak se nálada pesimistická dostaví tehdáž, když ideály

hasnou a víra v možnost dalšího ješt štstí mizí — dostavuje se u lidí

jednotlivých, kteí v snažení svém cíle žádoucího bud nedošli, nebo

kteí ho sice došli avšak nenalezli v nm štstí želaného a pak k dalším

nadjím již nemají dosti pružnosti ; dostavuje se u národv, kteí cítí

ubývání sil a kteí dostoupíce vrcholu historického žití uprosted
bohaté a bující kultury nedocházejí vytoužené spokojenosti, a ne-

jsouce již dosti ilí k tomu, aby nových cílv sob vytýkali, považují

rozvoj svj historický za ukonený a pítomnost za nudnou a ne-

chutnou. Jestliže ješt k tomu pochybovaným, skeptickým smrem
ducha veejného pesvdení a útchy náboženské ochabují, tak že vše

v inní a toužení svém tíhne jen k smyslným, pouze zevním stránkám

svta pozemského: pak se dostavuje úplný pesimismus a šíí se v roz-

mrech strašlivých. Jest to potom zrovna jako vykoupení od nej-

horších následk pesimismu, vyskytneli se ješt njaká poslední utopie,

nový pelud plný nových nemožností, nový historický ideál, který opt
dovede vábiti nadje. Pak se ho chápají blouzniv davy lidu, povstává

nový idealismus, avšak jím se rozpoutá také proud revoluní, hrozící

záhubou veškerému dosavadnímu poádku. Tak se za veerních er-
vánk starého svta zakmitla ješt víra v svt nadsmyslný, u prvních

kesan však nadje v pozemské „království boží", a s radostí se ho

chápali chudí a nuzní, otroci a parohové tehdejšího vku. Za našich

pak dnv, kde dostavení „státv národiiích" nevede k vytoužené

spokojenosti, jsou sliby socialismu tím peludem, jenž k novým ideálm
vybízí, avšak zárove rozncuje divoké vášn a náruživosti."

„Jest tedy pesimismus vždycky píznakem stárnutí, výrazem
choroby v tvái toho kterého vku. Jestliže tedy uprosted boulivého

jásotu nad novým rozkvtem nmecké národní jednoty vstupujeped
i-ýdražný zjev pesimismu, jest te znamením hnisavého neduhu

v kostech a útrobách nmeckého národa. Souvisíli však neduh ten

hasínáním národního idealismu, lze ho zmoci jen tehdáž, podaili

Bd, položiti idealismu nové cíly a vnoiti ho, jaksi jako novou
zdravou krev, v žíly národního tlesa."

Tak charakterisuje Johannes Huber nynjší psychologický stav

nmeckého národa; podává nyní djiny pesimismu od nejstarších zná-

mých dob, od vku staroindického buddhaismu až do starovku ímského
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a stedovkého kesanství, ukazuje, kterak novjší filosofie zvlášt

anglická Bayleova i Humeova proti Nmci Leibnitzovi stavla základy

pesimismu, a kterak i novjší literatura nmecká pro nj pracovala.

Tolik je z lánku Hubrova jasno, kterak i Nmci — ostatn nej-

mladší a pomrn tedy nejmén vyžilý z civilisovaných národv evrop-

ského západu — se zrakem zasmužilým stojí nad nynjší svou svto-

vládnou bohorovností, kterak i pívrženci Bismarckovi s dílem jeho

odvážnéko politického hazardu sob nevdí rady a starostliv hledí do

zlovstných tahv v oblieji tajemné píšery budoucnosti.

Z celé ady citátv a ze souvislých s tmi citáty fakt vychází

na jevo, kterak dokonce nebylo tak naivní, jak se na první pohled

zdáti mohlo, uení Slavjanofilv ruských, že „západ hnije" a že Slo-

vané jsou povoláni, býti jeho mravními obnoviteli a ddici, a kterak

nejsou dokonce prázdným snem, nýbrž živým ideálem — svdícím
o mladosti a síle — slovanské myšlenky, idey Kollara a píbuzných jemu
slovanských básníkv. A práv okamžik nynjší jest doba krise, doba

pechodu ovšem bolestí plného. Co Herder ped sto lety pedvídal,

co Napoleon na ostrov Sv. Heleny pedpovdl, že „Evropa bude za

padesát let bud republikánskou nebo kozakou," vstupuje poád do

bližší a bližší perspektivy. Kepublikánská Amerika na jednom, Rusko
na druhém konci jsou skuten obma póly nynjšího kesanského a

tím i vzdlaného svta.

Avšak vrame se ku Slovanstvu. Jen jedna vc zdá se jaksi

odporovati dosavadním našim vývodm o mladosti a pomrné nezkaže-

nosti Slovanstva. Jest to tak zvaný nihilismus, filosofie to absolutní

nevry a všeobecné sociální podrývanosti, která dle škodolibého tvrzení

Nmcv, ale ovšem dle obav také velmi vlasteneckých Rus na ruských

hlavn universitách straší a též jinde ve Slovanstvu není bez pívr-

žencv. Jakž tedy srovnati existenci takového záhubného uení s na-

djnou budoucností Slovanstva, kteráž pece jest niím a pouhým
peludem bez souasné mravní zachovalosti a rozumové neporušenosti

slovanské mládeže? Práv tato mládež je jediným skuteným funda-

mentem slovanshé budoucnosti, milion citátv a sebe krásnjších pro-

roctví pi otesení tohoto základu nestojí za fatku.

Nuž, bylo by zajisté nerozumné, symptomy nihilismu v mládeži

slovanské lehce vážiti a nedbáti jich, ale peceovati je v jich pravém
významu, mocnosti a rozmru rovnž nesluší. Nejvlastnjší vlastností

každé nadjné mládeže je veliká chytlavost, uelivost, zápal pro všecky

„moderní" idey. emu se uí, to práv nedovede ješt rozeznati z ne-

dostatku soudnosti zralejší, ona dviv pijímá a zrovna hltá to, co

se jí vpravuje jako ta „pravá" vda, a— ponvadž to nejnovjší vždy

se vydává za jedin pravé — co se jí vpravuje jakožto „nejnovjší",

moderní výsledek bádání lidského. Každá práv dobromyslná mládež

písahá trochu na slova uitele. Nuž nejsou pi nedostatku samostat-
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njší ješt vdy a i samostatnjšího umní slovanského pirozenými
uiteli našimi západní civilisovaní národové, zejména pak nejbližší naši

sousedé Nmci? Divme se potom, že nejenom nihilista August Comte,

dávaje si ješt k tomu název filosofa positivního, se piln te, že

Schopenhauer nebo Buchner straší v slovanských hlavn pak ruských

hlavách, že i tlachal jako Max Stirner se svým zbožováním nej-

sprostšího egoismu je na ruských universitách tením vítaným ! Jestliže,

jakož arci pravd podobno, moudrá vláda ruská nebo její orgánové

na universitách mravní hnis spisv takových bedliv pozorují, odstraují

nebo zakazují, tuf velmi možno, že pro tu chvíli dosahují nkdy pravého

opaku, dle známé staré zkušenosti, dle které práv zapovzené ovoce

nejvíce chutná. Nebo pouhým zakazováním a varováním se nihilismus

z hlav mladých neodstraní. K tomu vyištní hlav je poteba zanícení

vlasteneckých srdcí, místo mlhavých filosofických domnnek nebo
všeobecného pochybování živý zjev njaké veliké idey, nejspíše idey

patriotismu, a pozdji potebný as a klid na vyvrácení západnických

sofismat samostatným vzdláváním umny a vdy slovanské.

Avšak vidti v tom, co je tak pirozené, vidti v uelivosti a

vdychtivosti slovanské mládeže kdo ví jakou nákazu vnitní, to by
bylo v odporu se vší psychologickou zkušeností. Což pak je ten nihi-

lismus v dosavadní historii lovenstva nco tak nového? Ba naopak,

nauka o'samospasitelnosti egoismu a blaseované lhostejnosti, to mrazivé

nil admirari je vn totéž od dob Deniokritových a Epikurových až

do encyklopedistv revoluce francouzské Holbacha a Lamettriea, a po-

vstává vždycky za dob všeobecné zoufalosti, kleslosti veejného ducha,

zkrátka je rodná sestra všech pevrat sociálních a revoluce. A zdaž

filosofie negace podobný vliv, jako má dnes na mládež slovanskou,

nemla také na mládež nmeckou na konci minulého století, ba i na

zralejší duchy nmecké, jako samého zbožného Klopstocka? Mládež
nmecká zajisté sotva ku konci století osmnáctého poínajíc vlastenecky

cítit a básnit, byla nadšena Rousseauem. Schiller, muž tak vznešených

intencí a istých mrav, postavil pece v celé ad svých básní pomník
nejen Rousseauismu, ale ve svých „Loupežnících" penesl i celé vy-

znání víry revoluce francouzské na pdu nmeckou. „Šlechetný" bandita

Karel na jedné stran, a ohyzdný pobožnstká a pokrytec Franc na

drahé stran — na tyto dva póly rozpadá se v mladistvé básni Schil-

teror celá lidská spolenost. Nmecká Sturm- und Drangperiode

nebyli práv le odleskem ideí revoluních v mladé nmecké literatue.

Schubert ve své „Ffirstengrnft" jako Schiller ve své mladé práci „Die

•M-hlimmen Monarchen" zatratili všecky panovníky mezi zlosyny, a první

také žurnalisticky ve své „Deutsche Chronik" šíil revoluní zásady.

A jak se ze všech tchto neduh tehdejšího revoluního nihilismu

mládež nmecká bhem asi jen deseti, patnácti let vystonala! Tentýž

Schiller stavl co zralejší muž vítzobrány ideám konat rrut/ntím nejen

v celé ade svých „Xcnií" (mohli bychom jich citovati na tucty) ale

i ve všech pozdjších svých spisech dramatických (ku p. Maria Stuart),

ETlášt pak v krásné písni „o zvonu": HeiTge ordnnng, Begensreiché

llimmelstochter! atd. V pekladu Jungmannov znjí tyto ádky takto:
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áde svatý, synu netra

Požehnaný, skrze tebe

Zvolní, lehce, chutn pojí

Své se k svému, msta stojí,

Ty i mezí lidské stavy
Uvodil jsi tiché mravy,
Tebou dražší svazek spjatý

K vlasti milé podnét svatý.

Ješt charakteritjší jsou slova této písn, jimiž Schiller píke
odsuzuje revoluci. Peklad Jungmannv tchto slov zní

:

Když luza zvolnost uchvátí,

Tehdáž blahost se rozvrátí.

Žel, kdy se trudný boue zárod
V mst lnu tajn shromáždí
Sám ztrhav sob pouta národ
Se strašn sebou zavraždí

!

„Svobodu, rovnost," pokikují,
Pokojný mšan bére zbra,
A ulice se naplují
A tká vraždy litá sa.
Tu ženy hyenové šprýmy
Z nepítele si stápají,

A srdce zuby pardovými
Z živého tla trhají.

Utuchne zbožná všecka báze,
Nic není více svatého,

An zlob v cestu vejde káze,
Zlý zapuzuje dobrého.
Jsou tygi v hnvu ukrutnjší,
Jsou krutší lvové dráždní,
Vsak ze vší hrzy nejhroznjší
Jest lovk ve svém šílení.

Tak se tedy na rozhraní našeho vku zmnilo smýšlení nmecké
mládeže a intelligence o francouzských „moderních" ideách! A básník

filosof, který zdrcující tuto kletbu revoluního šílení napsal, je nej-

šlechetnjší postava celé nmecké literatury, je vn istý „básník

svobody." Svobod ovšem zstal veliký básník Nmcv vren po celý

svj život, avšak zralejšími studiemi historickými co muž práv nahlédl,

kterak svoboda a revoluce i spojená s ní absolutní negace jsou vci
dokonce od sebe rozdílné.

Ba ješt dále vystízlivla mládež nmecká ze svého obdivu Fran-

couzv a francouzských „moderních" ideí. Romantická škola dávala

naopak pední místo ve svém názoru svta náboženství, ona zbožovala
i stedovk, a nadšenými slovy volal jej ve své apostof na „romanci"

náelník romantiky Tieck nazpt

:

Krásná noci msíná,
Smyslolude arovný,
Plná bájí tajemných,
Povsta v dávném lesku svém !

Až na zpátenictví tedy došlo mezi vedoucími kruhy nmecké
mládeže, ím víc se jevila protinmecká tvánost ducha francouzského

!

A tatáž mládež nmecká, která ped málo lety byla zapálena do zásad

a veškerého rozumování francouzské revoluce, spchala nyní nadšen
na bojišt za myšlenku vlasti, prakticky pochopenou, Francouzi vy-
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padali jí co „tyranové", hrdinn bojovali nebo padali vdcové mládeže

nmecké, jako Max Schenkendorf nebo Theodor Kórner na polích

slávy, a nkteré university nmecké promnily se v jeden tábor vlaste-

neckých bojovníkv. S nadšením nám dnes tžko pochopitelným opvuje

Theodor Kórner vítzství Ruska a zapálení Moskvy v znamenitých verších

:

Frisch auf mein Volk ! Die Flammenzeichen rauchen !

Vom Norden hellauf bricht der Freiheit Licht

!

To jest obraz toho, co rovnž bude initi mládež slovanská, až

její hodina udeí. Yálka srbská s obdivuhodným udatenstvím etných

dobrovolníkv a studentv ruských byla jen malá toho pedehra.

Ano my Slované jsme vdychtiví uedníci toho, co se jmenuje

„duch moderní", a kdož by se nám chtl diviti, že prozatím nedovedeme

v tomto „duchu" rozeznati dobré od zlého? Ale vše, co jsme jen ve

chvatu jak možná rychle od Nmc a od Francouzv sebrali, jest jaksi

jen povrchu nalipáno na ducha slovanského, srostlé s ním není psycho-

logicky ani nemže býti dokonce. My Slované jsme také chytli nco
nmeckého „švindlu", nejen my echové, i Rusi jím ponkud naichli:

avšak budeme proto viti, že vliv rozhodující v národ pejde u nás

z rukou nezištných Aksakových a Riegrv na samé jen akcionáe a

finanní umlce? Toho ješt dlouho, dlouho nebude! My Slované za-

chytli jsme také kus cizího umní, my jsme všickni sami více mén
Wagneriané a nemžeme takka ísti román, nemžeme takka vidti

drama prosté „jistých pikantností" a scén lehtavých. Avšak budeme
proto viti, že umní slovanské není schopno samostatnosti, že nepo-

všimnuta zstane od hudebník našich prohlube melodií slovanských,

že veliké postavy naší hisorie budeme bud ignorovati, nebo jich nepo-

chopíme, nebo dokonce nedovedeme líiti bez pímsku nezbytného fran-

couzských choutek rivolních? To by bylo špatné pontí o zdravé

krásochuti básníkv a umlcv našich. My Slované, echové a snad

i trochu Rusové (viz Bakunina) jsme vpravili do svých hlav také trochu

západního socialismu: avšak budeme proto míti strach, že dlnictvo

naše kdy zape vdomí vlastenecké k vli uení internacionály vlast

zapíravé, anebo poskvrní kdy jméno své petrolejovými zloiny soci-

alistv Paížských? To by byla nejen urážka dlnictva našeho, nýbrž

i skutená neznalost jeho smniv v dosavadním sebe vzdlávání. A tak

jako celé to naše padlání cizích vzurúv jest jen pirozený, a tím pro

další budoucnost neškodný symptom našeho zaátenictví, takž i nihi-

lisinus tak nazvaný {vc povstala v Nmecku, a jen jméno náleží

hlavám zralejších uitelv nynjší slovanské mládeže) jest jen velmi

pechodní oznak našeho vývoje, pouhý tžký sen, jenž i mladé lehké

nervy druhdy tlaívá, pouhé pehrání žaludka cizími jen pólo pocho-

penými frásemi, které zdravé, mladostí jenjen kypící tlo Slavie do-

vede pi silnjším zavanuti erstvého vzduchu vyvrci ze sebe za nkolik
okamžiku.
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Jest to tedy jen patriotická bázlivost „starých," která té bohu-

libé strakatin revoluních a tím nihilistických ideí ve mladých hlavách

pikládá význam pílišný a proto zdšen nad budoucností naší lomí

rukama. Toto miasma cizích nezdravých látek ve zdravých mozcích je

jen jako poslední krise tla dtského, spála nebo osypky, jimž málo

který mladý organismus ujde, a jimiž si práv odbude dobu pechodu
svého k mužnosti. Aby budoucnost Slovanstva otrávil, k tomu nemá
nihilismus moci nižádné.

Pijmeme tedy tuto budoucnost Slovanstva za více než pouhou
nadji, pijmeme ji za nezvratný zákon djin, jejž duchové osvícenjší

naped vidí a takoka s mathematickou uritostí vypoítávají a v jehož

prospch i hnijící západ i tak nazvaný nihilismus naší mládeže mimo-
voln pracují.

Ale jaká bude tato budoucnost Slovanstva? K emu se má naše

pokolení pipravovati a co má initi, aby nynjšímu svému povolání

dostálo? Nebo to je práv nejvlastnjší podstata otázky, kterou každá

slovanskou vírou pedchnutá mysl pedkládá vštírnu orákulu filosofie

djin. Porovnávací djezpyt a píkladové národv západních, našich

pedákv, i tu dávají nám na ruku rozmanitá, velmi vcná, vší

blouznivosti prázdná nauení. Je práv historie uitelkou života.

Pistupme tedy k této nejposlednjší a nejdležitjší stránce svých úvah.

Budoucnost Slovanstva, o níž jak básníci slovanští, tak dje-
zpytcové evropští mluví, jest budoucnost kulturní, píchod slovanské

vzdlanosti a osvty, ten hlavní a jediný úkol, jejž duch svta vytýká

národm na jejich historické dráze. Politická budoucnost, moc a snad

i pevaha v Evrop jest od kulturního povolání Slavie ovšem neodlu-

itelná, avšak jest vcí podízenou, tam ta jest cíl, tato jest prostedek

k cíli, osvta to první, politika teprv to druhé. Politická moc národv
jest pomíjející, a podrobená krisím nejrozmanitjším, vnitním i zahra-

niným. I v nejpíznivjším pípadu stálého a nepetrženého rozvoje

dosahuje ona svého vrcholu a chýlí se k úpadku jist, neodvratn. Toto

zhasínání, umírání, to fátum jednotlivcv i celých národv. Avšak
osvta, to nco trvalého, ta nemže zajíti, a dosáhneli již konen
oné pebroušenosti, pezrálosti, že svému tvrci, národu, slouží spíše

k otrav nežli k výživ, tu zaíná osvta práv živiti sousedního bar-

bara, sthuje se pomalu k nmu, a stává se takovou obyejn i mimo-
volnou sdílností majetkem celého lovenstva. Politika pedstavuje

tedy více egoistickou, tlesnjší stránku v život národv, osvta jeho

stránku všelidskou, duchovnjší, nesmrtelnou. To jsou myšlenky, které

se sice na první pohled zdají býti samozejmé, kterých však v nynjší

fási svých slovanských nadjí velmi asto opomíjí zejména mladé naše

pokolení, spatujíc svj ideál slovanský tém výhradn ve svtle po-

litickém. Za nynjší krise a spojené s ní mlhavosti jest to arci vc
dosti pirozená, a skuten dnes od politiky závisí vše ostatní, avšak

pro další budoucnost mohlo by být osudné, kdy bychom si nebyli v-
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donii tch písných historických zákonv, jimiž kulturní a politický

pohyb národv ku pedu se ídí.

Vzdlanost a osvta národv všech má pravideln vždy tuto trojí

stupnici: nejdíve rozvoj krásné literatury a, umní, této nejideálnjší

stránky snah kulturních, pak rozvoj vdy a sice opt díve vd ideál-

njších, filosofie a historie, konen pak se umní i vda stávají poád
a poád reálnjšími, praktitjšími, zevnitní pouze elegance, rafinement

vstoupí na místo významné a prosté jednoduchosti, hloubavost ducha

lidského vrhne se na vdy tak nazvané exaktní, kteréž ne tak zušlech-

tní národních mrav, jako spíše užitek a zisk mají na zeteli, filosofie

ustoupí technologii, umní se stane prmyslem, spolkovnost emesel

pejde k centralisující fabrikaci, národ nejdíve agrikulturní jest prmy-
slným a obchodním, pevaha pívozu ustoupí vývozu atd. Jest to doba

ekonomického kvtu národního, ale tém jist také zaátek konce,

stávali se smr ten výluným. Materialismus a pepych od toho ne-

oddílný kazí bývalou jednoduchost mrav, šlechetnost ducha zaíná

býti bajkou, v niž nikdo více neví, sobectví a prospcháství jedinou

zásadou rozumnou a pirozenou, není nic krásného a dobrého více, co

by nebylo pedmtem obchodu. — Samo sebou se rozumí, že se tyto

ti obdoby vzdlanosti národní vyvíjí také vedle sebe, nejen po sob,

avšak stupnice námi naznaená nabývá tím své historické pravidelnosti

a svých tí charakteristických rozdílv, že prvá neb druhá stránka kul-

turního života nabývá mocné pevahy. Pravý vrchol pak vzdlanosti

jest tam, kde umní kvte a vda poíná (u Nmcv na p. za

Schillera, Humboldta a Kanta) a kde národ své pednostenství obyejn
sám ješt ani nepozoruje. Skromnost jest od pravé síly ducha neod-

dlitelná. Kdy se národ zane cítiti na vrcholí svém, kdy rostoucí

jeho bohatství a hyperkultura jej iní chlubným, vyzývavým a bezohled-

ným k sousedm, to neklamná již známka klesání neb alespo po-

vážlivé nemoci.

Politický vývoj národa postupuje s vývojem jeho kulturním

v pímeni pomru poád vtší a vtší centralisace. ím více svobody

peje a mže národ bez nebezpeí kulturních svých úkolv páti roz-

liným svým ástem, zemím nebo kmenm, státm, tím vtší jeho síla

skut (.iiá, jeho výše kulturní. ím vtší však jest u nho pud centra-

lisovatí poád v jednotvárnjší a jednotvárnjší jednotu své rzné kusy

nebo ásti, tím jistéji pechází v dobu odkvtání své civilisace a vzd-
lanosti. ím volnjší tedy politický svazek snese njaký celek kul-

turní, aniž by tím ublížil svému opravdovému a vznešenému úkolu

ty, tím zdravjší ješt jeho život duchovní, tím lépe vyhovuje

lama sob. Centralisace a uniformita, práv to, po em se moderní

evropské za píinou vysokého ekonomického rozvoje svého tak

pachtí, jest keovité pepnutí sil a poátek politického rozkladu,

rozdrobeno8ti. Tento zákon politicko-kulturuího pohybu národv má
m rozmanité odchylky podle národní povahy nebo geografické

polohy (Francouzi na p. jsou asi schopni vótší confralisovanosti, než

Gtermáni nebo Ltaliáni), avšak co do podstaty své opakuje se tato

postupu a klesání stále a pravideln od asu stae 1'ersie,

ca a Etíma až do moderních národních íií evropských.
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Z toho je však patrno, jak dlouhý ješt, pedlouhlý život má
Slovanstvo ped sebou, nebo je sotva ješt na zaátkn svého kultur-

ního rozvoje, ostatním pak evropským národm je podle jmena svého
a snah svých známo sotva déle, než dvacet, ticet let. Slované mají
ráno, Nmci den, Francouzi poledne, praví náš Kollar. Moderní státy

evropské zaaly se tvoiti reformací (kteráž znaí rozpadnutí stedovké
papežské theokracie, jejíž jméno „res;ublica Christiana"). Richelieu
stvoil nynjší Francii, Colbert jí dal zdravý její ekonomický základ,

revoluce tam utvoila hypercentralisaci a s ní socialismus. Anglie jest

dílem Alžbty a Viléma Oranžského, Nmecko nynjší poíná od
Bedicha II. Zárove s politickou samostatností zaínají se vyvíjeti

národní literatury, naped ovšem básnické, a s nimi poíná umlecká
jich doba — u Anglie Shakespearem a Miltonem, u Francie Bossuetem,
Fenelonem, Molirem ješt v 17. století. V 18. století spatujeme rozkvt
západní vdy a filosofie, prostedkem tohoto století zaíná Rousseauem,
Humem (ponkud již Baylem) doba upírání a pochybování, vkrádající

se „nihilismus," Adamem Smithem pak zárove doba ekonotnismu,
dorstající bhem 19. století do koncv závratných (socialismus nynjší
upomíná na Katilinu a povstání otrokv v starém ím). Nmecko
jest nejmladší z prvních tí kulturních národv vzdlaného svta.
Utvoivši Lutherem jednotu národního jazyka poalo Lessingem svou

dobu literární a umleckou; teprv bhem našeho století zaíná zlatá

doba jeho vdy; od Lista, tohoto nmeckého Colberta a jeho „zoll-

vereinu" po letech ticátých otvírá se doba ekonomické pevahy N-
mecka a s ní rostoucí poteba centralisace, národního sjednocování.

Nmci mohouce užiti pokrokv svých západnjších sousedv kráejí
ku pedu velmi rychle, a budoucnost musí ukázati, zdali za píinou
svých nepíznivých hranic mezi Francouzi a Rusy se již nepebrali,

a neuinili tedy zase krok nazpt. Avšak i kdy by se mlo ukázati,

že pyšné jich pretense na pevahu v Evrop možno odkázati v meze
zdravjší skromnosti, od kulturní vysílenosti jsou Nmci prese všecek

svj nihilismus ješt daleko vzdáleni, a Slované musejí si tedy po dobu
nejblíže píští vymiti svj kulturní poin vedle nich, dále se chtíti

dostati patí do íše nezdravých pílišností a fantom. Avšak potebo-
valili kulturní národové západu ku svému bhu na zápasišti vzdlanosti

dv st let a více, trvali kulturní rozvoj Nmecka, ticetiletou válkou

krvav petržený, sotva pl druhého sta let, lze podle tchto letopot
vymiti asi as potebný na rozbh Slovanstva. Napsalli Kollar ped
padesáti lety: „Co z nás Slávu bude za sto rok, co že bude z celé

Evropy?" . . . možno hádati spíše, že as nejvyššího vrchole vzd-
lanosti slovanské píliš blízko, než že ho píliš daleko v budoucnosti

vytknul.

Za doby, v kteréž žijeme, svítá sotva ješt první, literární a
umlecká perioda slovanské vzdlanosti. Slovanské literatury, i polská

a ruská, nekuli eská, jsou ješt mladé, a slovanského ducha je v nich

ješt málo. Všude pevládá pouhé formální nápodobení západu. Vždy
ješt málo kdo tuší, co to vlastn jest „duch slovanský," železnice

teprv sotva od deseti rok piblížily ohromná prostranství slovanského

svta v okruh bližšího poznávání, ten veliký vesmír, jejž dle Herdera
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máme považovati za majetek svj, leží ješt mlhavý a nejasný ped
našima duševníma oima, protíráme si zrak ješt sami nad sebou. Jet

ale proto pece již nyní as, aby literatury slovanské, pedevším ty

ti hlavní, probouzely „hroby slovanské minulosti ze sna živého."

Muži, kteí pro vc slovanskou pracovali nebo trpli teba v dobách

pedhistorických, teba ješt v dob slovanské legendy, anebo v dobách

historických, v patnáctém, v sedmnáctém, devatenáctém století, ti nech
slaví v našem umní, v našem básnictví atd. svou renaissanci, své vzkí-

šení z mrtvých! Tím nabudou naše literatury u západních národv
interesu, pvabu, když budou své, když západu podají nco nového,

co on ješt nezná. To jsou úlohy, hodné duchv posvcených. Když
naopak západ v našich literaturách vidí jen sama sebe, když v nich

najde jen formální nápodobování, nesamostatné pežvykování toho, co

on vytvoil, neváží si nás a hledí na nás pes rameno, jako každý

uitel lehce váží svého žáka. A skuten, kdo s pravou láskou za-

bere se do tch minulých století našich djin, které jsou více mén
pibarveny snahami národními a všeslovanskými, kdo s pravou láskou

bude studovati charaktery a zevní pomry mužv, kteí byli v nich

innými, ten zápalu tomu dovede dáti také již pvabnou formu, „duch

slovanský" bude vtom takoka sám sebou. Malba dala se již s pkným
úspchem touto dráhou, elní výtvarní umlci polští, ruští a i eští

zabývají se již rádi pedmty, které mají njaký vztah k historii ná-

rodní a zvlášt k slovanštjším jejím periodám ; avšak básnictví za-

bývá se namnoze ješt tak titrnou drobnomalbou rozmanitých „mo-

derních" duševních chorob, že pro pravé vylíení zdravé duševní síly

ztratilo takoka již všecek smysl a instinkt. Když celé naše umní
a krásná literatura bude si místo kosmopolitického všudybylství hledti

látek ze života národního a slovanského, nabude ona teprv zvláštního

charakteristického rázu, své pravé ceny. Nemusí to býti vždy jen

historie, mohou to být také genrové obrazy z pítomnosti, avšak náš
eský nebo slovanský lid budiž v nich pedveden, jak myslí a cítí

;

beze vztahu k národní stránce, kteráž dnes hýbe svtem, a tebas

již vztahu vzdálenjšího, nebudiž v látkách našich umlcv nic a nic.

Tím dobude pedevším básnictví naše a odnožec jeho, veškero umní,
oné jasné konkrétnosti, oné djeplné plastinosti a jarého veselí

Hvota, která charakterisuje starou epiku slovanskou od písní našeho

Rukopisu až do Polku Igorova a hrdinských písní srbských, zmizí pak

z oho unavující mlhavá reflexe a rozmazlená sentimentálnost welt-

Bchmerzn, zmizí z nho nezdravá rozervanost, která lpí na nás od vzor
našich západních a nihilismu neslovanskému je tak píbuzná. Nedo-

vdli umní povznésti lovka nad trampotnou psotu pítomnosti,

nedovdli dodati duším útchy, síly, svžesti, a jeli jen sama disonance

a zas disonance jeho tón základní, jaký jest tu jeho užitek ze stano-

viska vychovávacího a všelidského? Nech líí básnictví také hlubší

duševní boje a zápasy, když nota bene dovede jim nalézti závr
Hwý, dobe, to právo jeho od starodávna a nikoli poslední z jeho

pedagogických úkol: avšak veliké žaly Prométhev to alespo musejí

být, ne pathologické procesy á tout prix , no umuené vzdychalství

dnševních pidimužík, ne rozmazlené boly lidí Brdcí zženštilých, ne-
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schopných k rázným inm. Nmecký smr krásovdy, kterýž i nej-

vtšího hásníka „in" tak pekroutil, že Hamletu pednost dává nad

nepomrn dramatitjším Macbethem, vzí nám i tu ve všech kostech.

Kéž bychom se alespo od Shakespeara uili vybírati vlastenecl a
historické látky ! Avšak my echové zejména jsme zrovna nejvtší

muže veliké svojí historie pepustili tu Nmci malíi Lessingovi, tu

Nmci Schillerovi. aneb alespo nmeckému peru našeho Herloše,

našich Meisnerv a Mor. Hartmannv. Jak veliká musí býti tato

historie naše, když ji pátravý duch sousedv umlcv takoka po ichu
našel? . . .

Le ovšem doba práv pítomná, doba stálých válek a všeobecné

rozmrzelosti není vbec píznivá umní, ani tvoení ani požívání um-
leckému. Není pochyby, jakmile se ona ukoní, a poslední válka

vnitroevropská pinese nám trvalejší mír a s ním první periodu po-

kojného žití slovanského v Evrop, pak se vkus umní našeho, dnes

postonávající, vytíbí sám sebou, literatury naše a literatury slovanské

vbec se samy sebou naplní slovanskými postavami a ideami.

A tak — není jinak — v pomrech, v nichžto dnes žijeme,

musí první period slovanského žití raziti dráhu politika
;

politikové,

diplomati a vojevdci musejí rozkvtu kultury slovanské odkliditi pe-
kážky. Nuže jaký vid má tedy nejbližší budoucnost slovanská s hle-

dišt politického ?

Mnozí, jelie o Slovanstvu, myslí pi tom ihned na panslavismus,

slovo i pojem vynalezený od nepátel Slovanstva, jímž chtjí Slovany

naknouti z neduživých snah po politické jednot. Avšak že by kdy
Slované mohli tvoiti kompaktní, užší politický celek, jest pi znaném
rozdílu jich jazykv, jakož i nesouvislosti jich území pravd nepodobno,

alespo leží dnes pro každého myslícího politika úpln mimo obor

praktických snah. Ani národové stejnojazyní evropského západu ne-

tvoí státy jednolité, nýbrž jsou rozloženi na více politických celkv,

i sami Francouzi, nejcentralisovanjší ze všech národv evropských,

náleží z ásti ke Švýcarsku, ba nkteré ostrovy v kanálu i pod vládu

anglickou, nejnovji Elsasko a Lotarinsko pod vládu nmeckou. Veliký

kmen anglosaský dlí se na dva státní celky, Anglii a Ameriku, a stejn

jako bývalé anglické, odtrhly se i španlské osady v Americe od zem
mateské a utvoily samostatné státní celky. Také menší národové,

jako Švédové a Dánové netvoí politické celky ; a podle theorie, od nás

výše vyložené, kterou historie všude potvrzuje, jest takové centraliso-

vanosti politické k úelm kulturním vždy jen až po jistou míru po-

teba, ím skrovnjší mže býti ta míra, tím lépe. Národové jsou

práv živá tlesa, jichžto život se ídí zvláštními zákony, a nedá se

vtsnati do pímoárných, mathematicky vymených hranic krystalo-

grafie. Germanie ovšem sní o takovém politickém celku alespo stedo-

evropském (amerikánské Nmce k Prusku annektovati ješt nechce), a

není ani nejmenší pochyby, že by i Nmce nynjšího jak Rakouska

tak Ruska ráda vtáhla v obvod federativn zorganisovaného Prusko-

nmecka, až k tomu svou chvíli uvidí. Ponvadž pak píroda jejich

kmenu nedala pímoárné, mathematické hranice ani na jihu, ani v po-

baltickém východ, myslí Nmci, že k vli svému národnímu pohodlí



Nadje v budoucnost Slovanstva. 415

nepotebují býti tak úzkostlivého svdomí, a kdy by snad u píležitosti

té nmecko-národní annexe nkolik milion Cech a Polákv urvali

zárove s tím ostatním, jako to podobn provedli už pi annexi šlesvické

a lotarinské, to že by „železné" dslednosti filosofického jejich ducha

nepekáželo.

Avšak budoucnost, bez pochyby nedaleká, ukáže, zda stromy

nmecké „loginosti" porostou až do nebe, a nenajdouli zejména na

stran slovanské své pirozené pehrady. Jeli skuten Slovanstvo živé

tlo a ne pouhý prázdný zvuk etnografického pojmenování, musí zejména

v takové situaci osvditi svou životní sílu.

Nic zajisté by nebylo Slovanstvu tak osudné, jako nápodobiti

dnešní politiku Nmcv, a ohrožovati snahou po politické jednot celou

adu nejživotnjších dležitostí národv sousedních. Je také zbytený

strach, že by Slovanstvo nco takového zamýšlelo, ponvadž ekonomický

rozvoj jeho jest ješt píliš v zaátcích na centralisaní podniky jakékoli.

Již dnes má Rusko samo území tak rozsáhlé, že jen stží mže po-

staiti na kidturní jeho vzdlání — hlavní úkol každého státu — , tak

že annexaních choutek pi nm jistojist není, nech Angliané a Nmci
klevetí cokoli. Jest stará pravda, že Rusko potebuje moe a prliv, ne

zem. Na druhé stran však muselo by Rusko díve nebo pozdji jist

podlehnouti kulturní a ekonomické pevaze svých anglosaských, zvlášt

pak svých nmeckých nepátel, kteí ješt k tomu celé behy pobaltické

považují za svj majetek, kdy by ignorovalo pátelství živlu slovanského

mimo Rus, kterýžto živel práv také ve starém kmenu saském (nyní an-

glosaském) a v pruských kižácích zná své odvké, historické nepátele.

A tak politický úkol Slovanstva podle reálních pomr pojatý,

nejeví dokonce žádných píznakv centralisaní ch, práv naopak, svornost

a jednomyslnost Slovan ve vcech politických dochází mnohem jistjšího

výrazu formulí negativní : všickni totiž nepomrn jistji vdí, co ne-

chtjí, než co by positivn chtli. Oni totiž nechtjí býti utlaováni,

nechtjí býti otroky cizonárodních vládychtivých choutek; vtom jsou

svorni a sice všichni; dále však jejich svornost nejde, a bylo by po-

liticky nemoudré, chtíti umle dlati, co v nich není. Poláci, jež nelze

ani na chvíli vyluovati ze spolku, když je o Slovanstvu e, jsou v tom,

co nechtjí, s ostatními Slovany ku podivu svorni. Oni sice žehrají

na ruskou vládu a starají se v tomto vzhlede o vši možnou pátelskou

výstrahu všem ostatním Slovanm, avšak jest nco, co ješt mén
chtjí, než býti Moskaly, totiž : státi se Nmci. Jakmile Rusko jen

ponkud hrozí, že Polsku až po Vislu postoupí Prusku, ozve se u Po-

lák ihned vdomí slovanské. Proto také Poláci poznaští, nmecké
vlád poddaní, mají nejvíce slovanského ducha v sob a tém žádné

nenávisti k Rusm. I ta nejslabší stránka Slovanstva tedy, Polska, jeví

citlivost, když to jde o pomr k Nmcm. Polska neumí dokonce

naznaiti positivní hranice svého svorného spolubytí s Ruskem, ale co

krom Ruska ješt více nechce, to cítí velmi dobe, a na tom základ
ujedná také díve nebo pozdji své s Ruskem smíení. Njaký positivní

podklad slovanského politického sjednocování mohl by se utvoiti teprv

tehdaž, kily by B&SOVé a Poláci utvoili podobný federativní svazek,

podobnou „unii" mezi sebou, jako byla unie Horodelská v as bitvy
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Tannenburgské, v as stedovkého polsko-ruského boje proti pruským
kižákm. To Pruskonmecko také dobe ví, — ono tedy všemožn
intrikuje proti sblížení Polákv a Rusv. Pekáželli Bismarck podle

možnosti pod rukou Rusm i v Turecku, kde sám nemá nijakého

interesu, než jen jako vrchní protektor politiky maarské, což teprve

v Polsku ! Smíení Ruska «s Poláky bylo by Pruskonmecku znamením,
že se také na východní stran zaínají voje, nyní skuten voje „slo-

vanské" proti nmu seadovati, a takový pokus vzbudil by mezi Pruso-
nmci ješt zcela jinou akci, než každé tvoení nových vojenských

kádr ze strany francouzské, nebo njaký „feudální" pokus o svržení

hr. Andrassyho ve Vídni. Mluvilli car ve své ei na Kremlu o „vci
slovanské" naproti Turecku, trhlo to sice ponkud oficiosním Pruskem,
ale koncem koncv nedlají si v tomto vzdáleném kout slovanského

svta Prušáci ze „slovanské" idey ješt mnoho. Kdy by však v nej-

bližším polském sousedstvu Pruska zaznla nejen co pouhá fráse ale

do opravdy hymna „Hej Slované", vidli bychom zcela jiná znamení
míru evropského. Kdož ví, zda Pruskonmecko soukromí na podobnou
možnost již nepomýšlí. Dvrné pátelství Pruska se Švédskem, kníž.

Bismarckem nedávno založené, se Švédskem, tímto historickým nepí-
telem Ruska, není zajisté pouhá náhoda.

Dnes arci leží tyto výhledy v perspektiv ješt vzdálenjší, dnes

je Slovanstvo s politického hledišt, dle dmyslného výroku gen. Fad-
jeva ješt „mlha hvzdová". Jsouli ale Slované svorni jen v tom, co

politicky déle nechtjí, anebo (což není daleko od toho) jeli postavení

jejich evropské jen obranným, dcfensivním, snažili se jen obhájiti se

proti národní agglomeraci, a nechtjíli vyrážeti klín klínem, sami utvo-

iti národní agglomeraci jinou: mohou na základ takových snah po-

ítati ješt na celou adu spojencv, a to spojencv velice závažných.

„Panslavismus" naopak — jehož praktickému provádní scházejí pe-
devším veškeré ekonomické podmínky a jenž tedy není více než poli-

tickou klevetou — nejen že by nenalezl spojence pražádného, ale

zpsobil by jistojist velikou koalici celé Evropy proti sob. Francouzi

nejsou v tuto chvíli dokonce páteli Nmcv a nepáteli Rusv, avšak

jeden z nejvtších ctitelv Ruska mezi francouzskými publicisty, Beau-

lieu, zvolal nedávno v Revue de deux Mondes : „I se samým Nmeckem
musela by se Francie spojiti proti panslavismu"' (rozumj politické

jednot Slovanv). Ale naopak obranná jen shoda Slovanv mezi

sebou shledá nejen Francii po svém boku, i ješt jiné faktory, na p.
dynastické Rakousko, a vbec všecky ohrožené konservativní interesy

v Evrop. Slovanstvo v nejistším svém objevu historickém má již

jednou roli osvobozovací v Evrop, druhdy i za cenu nevdku, to jeho

fatura. Po sta let muselo hájiti , arci také pro vlastní prospch,

jakož to pirozeno, kesanskou Evropu proti návalu Turkv — za

Ludvíka Jagelonce, krále eského a za Jana Sobského, krále polského
— v 19. století musí Slovanstvo chtíc nechtíc zas „kesanskou" Evropu
chránit proti samé sob, proti revolunímu nihilismu a spojené s ním

hypercentralisaci, nejdíve r. 1812 za Napoleona I. a dnes?? ....
Ano proti komu je tato „obranná" shoda Slovanstva dnes namí-

ena? Kde má ona dnes svého hlavního nepítele?
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Na první pohled vypadá nynjší situace Slovanstva tak, jako by

hlavním jeho nepítelem bylo Turecko a mohamedanismus, a není po-

chyby, že intrika anglicko-nmecká by ráda fanatismus mohamedánský
co možná nejvíce poštvala proti Rusm a pirozeným jeho spojencm,
tureckým kesanm. My však nemžeme nicmén válku nynjší na

východ považovati než jen za pípravnou, kteráž mže míti v oích
ídících diplomatv ruských jen ten úel, odtrhnouti pední avant-

gardu evropského „západnictva" od jeho hlavního voje, stojícího v An-

glii a v Nmecku. Taková avantgarda má vždycky zlé postavení, ona

se štve a štve, avšak vedeli se jí pi „akci" zle, nechají ji štvái

na holikách. To bude také osud Turecka. „Evropa" hledí Turecko

bud absolutn zachovati, totiž se všemi nynjšími jeho nešvárami, co

vného konsumenta lichváských státních pjek, anebo rozboiti je

nadobro, t. j. „radikáln" rozešiti východní otázku, pedevším, aby

Anglie mohla obsaditi Caihrad. Ty ostatní mocnosti nech si pak

vezmou, co jim libo. O zem Anglie nestojí. Avšak Rusko chce jíti

cestou stední, a vedouc válku bude asi v stálém diplomatickém spo-

jení se Staroturky v Caihrad, aby se tak nebo onak — pojištnou

autonomií nebo docela odstoupením — zbavili svých nesnází v zemích

kesanských, a opuštním smlouvy Paížské, tohoto nejvtšího bemena
pro Rus, uvolnili ruské plavb v Bosporu a Dardanelách.

Avšak nech již výsledek nastávající turecké kampan jest jaký-

koliv, jedno pokládáme za jisté, totiž spolupsobení Rakouska s Husí.

I kdy by na západ Evropy vše bylo v úplném ladu a poádku
— emuž ovšem ani z daleka není tak — mohly by, jakož sám
nejvtší Turkofil Metternich r. 1829 dokázal, Rakousko s Ruskem se

na východ snésti. Jakž také ne? Rusko nehledá v Turecku žádného

pírstku území, než jen svobodu moí a náboženskou volnost pravo-

slavných svých spoluvrcv, všecky ostatní zájmy jsou u nho teprv

v druhé ad. Rakousko a Rusko si tedy v tchto koninách nepe-
kážejí tou mrou, jak by agitace velkonmecká ráda svtu namluvila,

a jak by ovšem také ráda dovedla, aby si pekážely. Ten by byl

pomr obou íší velmocenských, které ob vládnou vtšin obyvatelstva

slovanského, i kdy by mly za sebou úplný klid a ticho, a ze strany

západní, té nejdležitjší — pro kulturní její pevahu — byly úpln
bezpeny. Avšak každý mže vidti, že takové bezpenosti nemají, a

nebezpeí to mohlo by pímti ob, aby považovaly tureckou válku jen

za pípravnou, nebo za poboní, jen za jakési cviilišt ve zbraních,

všelikému pak dalšímu rozšíení tureckého požáru podle možnosti

pekážely.

A nebezpeí ze zadu, které jak Rusko tak Rakousko nutí k ta-

kovému opatrnému a shodnému postupování v Turecku, je skuten
obma íším spolené — je to agitace velkonmecká se svými daleko-

sáhlými plány a se svým živým centralisaním a annexaníra pudem.

A ta jest také — dotvrzuje to sám Nmec Ilerder
,

jemuž zajisté

možno viti — hlavním nepítelem Slovanstva. „Mnozí národové se

na Slovanech prohešili," praví Herder, „nejvíce ale národové kmene

nmeckého." To jest ono historické Eaktum, které dnes tvoí dosti

pevnou pásku, protože na spoleenství interesv založenou, mezi národy

27
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slovanskými na jedné, a mezi íšemi, lépe- dynastiemi ruskou a ra-

kouskou na druhé stran. Ba velkonmecká agitace tato, majíc jako

každé takové liberalistické hnutí píchut trochu republikánskou, není

ani pruské dynastii píliš po chuti, akoliv se stala ve znané míe
její spolenicí, le ona ji dnes alespo hledí donutiti k volnjšímu
tempu podle staré praktiky: Festina lete. Tent pvod tak nazva-

ného spolku trojcísaského, hájícího „mír Evropy". Z poátku vyklá-

dáno, jako by spolek ten smoval proti Francii, ale tato Francie jest

dnes takovou horoucnou pítelkyní míru, že jest u ní doma samo sebou

dost postaráno o toto drahocenné zboží.

Avšak nco jiného jest agitace velkonmecká, nacházející se od

r. 1830 zvlášt ale od r. 1848 v stálém kvasu za podncovaní litera-

tury, naskrze politisující a „jednotáské", od r. pak 1866 a 1870
neobyejnými vítzstvími podnapilá a zrovna fanatisovaná. Trvalé štstí

iní jak jednotlivce tak národy vymáhanými, dotravými, ba druhdy i

rozpustile bezohlednými — oni zapomenou míry. To dnes psycholo-

gické rozpoložení Nmcv, anebo lépe „ducha" nmeckého, jehož tíhota

terroristicky, jako železné víko se klade na rozumy jednotlivcv, kdykoli

proraziti chce v nich náhled zdravjší, mírnjší. My lidé všichni jsme
do jisté míry otroky svého vychování, jehož fatalistickou logiku asto
jen nejtrpí zkušenosti nám dovedou z hlavy vyhnati, a absolutní n-
mecké „já", vtloukané do tamní intelligence od básníkv i filosofv

nmeckých po celé plstoletí, práv ješt žádných takových trpkých

zkušeností nepoznalo. Ostatní evropské „nichtich" nedosplo ješt
k tomu, aby vykázalo tomuto nmeckému duchu ty hranice skutenosti

a reálnosti, které se pro každé „selbstbewusstsein" dív nebo pozdji
jistojisté najdou. Avšak jest snad s podivením, že se celé to „nichtich"

k nemu takovému pomalu pipravuje a hotoví? Arci pirozený ná-

sledek postavení toho jest, že tento „duch" nmecký se spojenci svými

je aggreissivní, dobývavý, kdežto ostatní ohrožení živlové jsou v defen-

siv, a tedy umírnní, stízliví, opatrní ba vyhýbaví. Není jejich

úkolem, uiniti poátek a pevzíti tudíž odpovdnost srážky naproti

tomu, jenž okamžit je prodchnut vdomím své pesily.

Tento velkonmecký duch je tím nebezpenjší, že nalezl v kancléi
nmecké íše nejen rutinovaného ale — což více platí — velice od-

vážného, bezohledného a originálními politickými myšlenkami prodchnu-

tého editele, v nmecké pak intelligenci (tak nazvané „liberální")

vykonavatelku jeho vle neobyejn poslušnou. Tžko jest vru rozeznati,

kdo koho více žene ku pedu, zdali tento výbojný smr nmecký
Bismarcka nebo naopak Bismarck jej, avšak jisto jest, že panuje taková

absolutní dvra k editeli nmecké politiky, taková poslušnost kjeho
instrukcím, že vzájemné toto podporování se tak mocných a osvícených

živlv tvoí jednu z nejkolosálnjších politických organisací, které svt
od dlouhých dob vidl, organisaci, proti níž každý státní „absolutismus"

je malomocnou loutkou. Kdož ví, zdali od svtovlády jezovitského ádu
v minulém století a od vojenské íše Napoleona I. zná historie vzor

tak absolutního poslušenství, skládaného od tak mocných a inteligent-

ních živl na obtní oltá jednoho jediného lovka. Jeli idea nmecké
jednoty a tím i Evropovlády vší nmecké intelligenci již celým vy-
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chováním vštípena, psobí osoba nmeckého kanclée, jeho domnlá ge-

niálnost a dosavadní štstí na Nmce vlivem zrovna kouzelným. To
dokázala práv jeho poslední dovolená. Sotva Bismarck vida, kterak

neznámá ruka maí nkteré z jeho tajných plánv, zahrozil svým od-

stoupením, zaala tak silná agitace vší nmecké intelligence ve pro-

spch jeho setrvání, že se kanclé objevil jen tím skvleji co lovk
v Nmecku všemohoucí.

Pedevším ovšem podemílá tato imposantní organisace nmeckého
jednotáství jen bývalé spolkové zem Rakouska, a nepotebujeme
provádti optn dkaz již tolikráte veejn petásaný, že kdy by cíle

svého zejtra, pozejtí dosáhla, dynastie rakouská by v každém pípad
byla ohrožena. Avšak tím samým okamžikem, po šastn dokonané
práci zde, zaaly by tajné páky jednotáské nmecké organisace d-
raznji psobit i v ruském Nmectvu pobaltickém — dnes tam z vyššího

rozkazu panuje v nmeckém hnutí prozatím tacet — a Rusko, tisí-

cerými ekonomickými pi*užinanii srostlé s Nmeckem mlo by postavení

tím tžší, že by válená akce Nmecka proti Rusku nepotebovala býti

žádným opakováním riskantního tahu Napoleona I. na Moskvu, nýbrž

mohla by po provedené okupaci Pobalticka, za pomoci nmeckého
lodstva ruskou „pouš" a Moskvu nechati jednoduše Moskvou. Dílo

Petra Velikého, tento základ námoské moci Ruska, byla by alliancí

nmecko-švédskou vydáno zkoušce nejosudnjší.

Lze si pomysliti, že dynastie ruská, pvodem svým ovšem n-
mecká, ale drahocennými tradicemi Romanovcv a duchem pravoslaví

srostlá se slovanskou pdou Rusi, bude až do tohoto okamžiku ekati,

a nebude si díve vdoma spoleenství svých interesv s dynastickými

interesy Rakouska? Dynastie rakouská jest ovšem také pvodem svým
nmecká, ale takový pvod, jak etné historické píklady dosvdují,
nerozhoduje u dynastií všecko. Druhdy ídili se Habsburkové nepo-

mrn více interesy španlskými než nmeckými ; za Maximiliána II.

v 1 0. století, kde si inili nadje na trn polský, slýchávali velmi rádi

mluviti i o spoleenství jazykv a prospchv „slovanských." Východní
alespo politika Rakouska nebyla protislovanská le teprve až po

Josefu II. a hlavn za Bacha. Kdy by válka na Krymu byla vzala

jiný prbh, bylo by se i tu snad leccos zmnilo k lepšímu. Odtud
se ale i pomr dynastických kruhuv k nmeckým interesm národním
/jinail. Tch ohledv, které tito kruhové díve mli k Nmcm, dokud
náelník Habsburské rodiny byl císaem nmeckým nebo alespo pre-

sidentem nmeckého spolku, už míti více nepotebují, co Rakousko
/ federace nmecké bylo prost vyloueno a co nmecké jednotáské
linutí nosí barvy pruské. Jen aby toto hnutí jednotáské nemlo píliš
silný ohlas mezi Nmci rakouskými, vtom zavírá se dnes nejhlavnjší

v nmecké „otázce" interes kruliíiv dynastických. My nedovolujeme

uditi nebo prorokovati nic o osobních rozhodováních, která jsou

zahalena ped oima historického bádáni rouškou neproniknutelnou —
zkoumáme jen interesy, pomry a fakta. Z tchto však plyne veliká

pomrná morální rohmsí dynastie rakouské co do národních jejích

sympatii. Sultán Cnreckj jest chalif a nástupce proroka, a jest tedy

mravn svázán n interesy islámu; car ruskj i<'-t první osoba pravo-

27*
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slavného svta a musí se tedy podrobiti náboženským povinnostem

z pomru toho plynoucím ; král pruský od té doby, co pijal titul

císae nmeckého, nemže se oddliti alespo od dárcv tohoto titule,

od nmecké strany vojenské : náelník dynastie rakouské však je posud

vázán toliko písahou krále uherského. Zápletky východní ukážou,

zdali ona písaha vadí samostatné zahranin politice dynastie; dosa-

vadní disposice zdají se nasvdovati tomu, že nevadí

Tedy jak již povdno, odítaje osobní sympatie a osobní roz-

hodnutí z naší rozvahy politické : pomry faktické jsou podle toho,

že Rusko a Rakousko na dlouhou dobu na sebe jsou odkázány, a že

v tom, co nechtjí, další totiž šíení nmeckého jednotáství, úpln
jsou nebo alespo mohou býti za jedno se Slovany. Aby ale Slované

podobné nebezpeí svtu pipravovati chtli, nebo mohli, jako dnes

Nmci, aby chtli pomýšleti na njaký politický „panslavismus,"

k tomu jim scházejí všecky kulturní a ekonomické podmínky. Takových

možností nelze se dopátrati ješt v daleké, daleké budoucnosti, ani daleko-

hledem fantasie sebe více zvtšujícím. Jestliže tedy centralisaní pud

Slovanv je za nedostatkem pirozených podmínek slabý, jsou za to

rám jejich statná a statistický poet jejich ohromný — materiál to

pro možné, válené zápletky neocenitelný. Válenictví Rakouska je

zajisté už dnes v rukou slovanských, vojenští velitelovo zemí zrovna

nejdležitjších jsou Slované, hlavn Horvaté, a nejelnjší generalita

íše, tak nazvaná „strana vojenská" skládá se z týchž živl horvatskýeh

a slovanských. Sami Maai Košut a Klapka vidli kdysi jedinou

spásu svého národa v „podunajské konfederaci" (ovšem jen maarsko-
horvatsko-rumunské), v níž hledli Jihoslovanv využitkovati ve prospch

svj
;
pro by si dynastické kruhy ve Vídni základní rysy tohoto pro-

gramu nemohly osvojiti, hledíce je zase ze své strany smíiti se svým
prospchem?

Avšak nech se stane tak nebo onak, teba by Rakousko k etným
chybám a zbytenostem své minulé politiky pidalo teba zas jiné a

nové, mohlo by jimi snad sob uškoditi, slovanským prospchm arci

také, ale nepomrn mén. Nech osobní rozhodování tebas i jinak

vypadnou, než logika djin vyžaduje, za nás Slovany mluví to, co se

nazývá „la force des choses," nátlak pomrv tém neodolatelný.

píznivá disposice všech fysických i mravních potencí, od nichž takové

veliké krise historické, v jakýchž te žijem, v poslední instanci vždy

závisí. A tuto disposici objektivn ukázati, je práv úel našeho

lánku. Osobní rozhodování mohou zdržeti, protáhnouti, zbyten a

nad potebu krvav zaplítati pirozené rozluštní, avšak odvrátiti

a konen zmniti jich nemohou. Nepátelé Slovanstva mají podobné

postavení, jaké vykázal Viktor Hugo Napoleonu I. v popisu bitvy

u Waterloo. Vypsav, kterak plán nejnešastnjší bitvy Napoleona I.

ze všech jeho strategických rozpot byl nejlepší a nejznamenitjší,

praví básnický zbožovatel velikého Korsikána: „Avšak mohl Napoleon

bitvu Waterlooskou vybrati? Nemohl. Tento veliký lovk byl bohu

v cest, on pekážel plánm božským." Budoucnost Slovanstvu je

nezvratný zákon djin, jest to povelení božské, jež pekaziti nedovede

nikdo na svt.
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Budoucnost tato se válkou, v Turecku práv poatou zahájí,

jest to první boj, jménem slovanským vedený ; avšak pevné zabezpeení
slovanské budoucnosti závisí od faktorv jinýcb, od utváení se po-

mrv na evropském západ. Tam se musí petíti hlavni uzel Gordický.

Nmectvo svému národnímu interesu dává vábu pílišnou, výlunou,
ono mu podizuje obled vyšší, ohled všelidský, humanitní, a tento pe-
vrácený pomr na stran nmecké musí pestati, tak nebo onak, radji

po dobrém, budeli možná, nebo po zlém, ukáželi se nezbytí. Nmectvo
musí kulturním snahám Slovanstva, které chce podmaniti kultue své,

tláti volnost a musí oprávnnost snah tchto také slavn a veejn
uznati. To jest ten dležitjší skutek politického významu, jejž vedle

války v Turecku od budoucnosti oekáváme a jenž se jistojist také

dostaví, snad dosti brzo, snad již ve spojení s válkou tureckou, snad

pozdji. V Turecku bojuje Slovanstvo proti živlu nekulturnímu, a má
tedy úlohu snadnjší, tebas Anglie pod rukou Turecko i podporovala;

avšak tžší úloha jest, spoádati úty slovanské se živlem kulturním,

jehož zjevné nebo skryté nepátelství jest tím nebezpenjší, se živlem

nmeckým.
Až se to stane, bude míti íše podunajská, dynastií rakouskou

ízená, již ipso fakto jinou tvánost a jiné existenní podmínky. Jaké,

to dnes sotva kdo mže zevrubnji udati. Jen tolik plyne z této

praemissy, že se pátelský pomr Ruska a Rakouska jen tím více

upevní a ustálí, že vhodná obchodní smlouva spojí ob íše, ímž
budou bohatnouti rakouští Nmci, první prmyslný faktor Rakouska,
avšak seznamovati se a blíže poznávati mezi sebou také všichni Slo-

vané, tak že i obchodní a hmotné interesy jejich více srostou dohro-

mady, a rovnž jich názory, mravy, spsoby, obyeje. Ped konkrét-

njším vylíením této vzdálenjší budoucnosti zavírá se již zrak, ona
leží v dáli už mlhavé, nedohledné ....

Jsme s úvahami svými o nadjích slovanských a jich oprávnnosti

B konce. Nech vyítají nám nkteí idealismus, nadjnost píliš r-
žovou : idealismus tento je práv potebný, nezbytný, jet on ten jediný

klí, jenž otvírá zámek povtrného hradu neznámé budoucnosti. Pokud
vda, totiž zkušenost dosavadní dovede „neznámost" tuto také zjasniti

a podepíti zárukami jistoty, to práv snažili jsme se zde dokázati;

a když jen nkolik duší v našem národ bude souhlasiti o poteb ta-

kového pemítání ku sesilení dvry a k vykázání uritjších mr
ideálm našim, bude úkol úvah našich dosažen. My vytkli jen obrysy,

jen rámec velikého obrazu budoucnosti, obraz sám v barvách živých

a rtách zevrubných budou malovati ruce neznámé v ase delším nebo

kratším, více nebo mén šastné. Bfth dej rukám tmto za pídavek
6 velá a oddaná, vyrvi z nich koukol nekázn a nesvornosti —

jenž není nic jiného, nežli zhoubná filosofie egoiemn v praxi - a zasej

v nich BÍm lásky, snášelivosti, nezištnosti a obétovno-ti, z nichž jedin
vyrstá pravá velikost!
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Mirabeau.
Podává

Boh. Rieger.

„Království eské jest jedna z nejužitenjších držav domu rakou-

ského . . . echy jsou zemí nekonené bohatou všemi druhy plodin tí

íší pírodních, ale chudoba rolníkova brání prmyslu jeho se pozdvih-

nouti. Bída rolníkova je nesmírná. Druhdy byli ti nešastníci nucen

pracovati jako ernoši, šest dní roboty v témdni pro pána svého. Hrozný

osud tento donutil je r. 1774 ke vzpoue, která trvala, až vláda r. 1775
umírnila postavení jejich uríc ti dni roboty, i mén. Nad to zaali

rozdlovati panství královská v malé nájmy, a roboty, které s nimi

spojeny byly, promnili v mírný ekvivalent vymený v penzích ....

Konen r. 1781 zrušil císa patentem svým nevolnictví docela. Všecka

tato zaízení jsou nesmírn chvalitebná, ale mla by býti dokonena;
neslušelo by se, aby tisíc jiných projekt jim stavlo se v cestu, a aby

zájmm soukromým bylo volno protiviti se provedení moudrých tchto
naízení. V tom víru, kterýž neustále zmítá vládou císaskou, panství

v echách rozdlena nejsou, roboty zrušeny nejsou, svoboda venkovana

nenastoupila ješt na místo poroby jeho. Zem tato mla osud všech

tch zemí, ve kterých se zaínají nové operace, aniž by se ukonily.

Povstal tu chaos, ve kterém soukromá utiskování jsou snadnjší než

tehdáž, kdy bylo vše v otroctví nepopíraném a podrobeném jistým

pravidlm ..."
„Nelze ani pochopiti, pro vláda tak tžce doléhala na zemi,

kteráž byla petrpla peveliké nehody ; nebo nepoítaje ani války

r. 1756, která zemi stála více než 16 milion zl. pes náhrady, kteréž

jí byly piknuty, úmrtnost dobytka oloupila ji o hodnotu tí až ty
milionv; to ale nikterak nezabránilo, aby r. 1764 uložena byla na

dobytek da pídavená — patrn, aby se tm nešastným krajinám

odala až i chu napraviti eenou ztrátu! Ano r. 1772 tyto echy
tak úrodné zakusily pak zase hlad a ztratily ješt dvanáctinu veškerého

obyvatelstva svého . . .
."

„V Praze jest universita, o jejíž zlepšení císa vedl péi; ale

odpor, jaký všichni pedstavení úmyslm jeho iní, a nedslednost,

s jakou sám pi všem tom si vede, pivádí na zmar ovoce, jehož se

možno bylo nadíti do jeho opatení. Nicmén spor rzných mínní,
kteráž tak dlouho hýbala zemí eskou, nemohl býti bez píznivého
vlivu : v tomto království zajisté mezi všemi državami rakouskými na-

chází se nejvtší poet mužv osvícených."

„echy jsou zemí velmi prmyslnou . . . Jest ku podivu, že pi
všech tchto svých prostedcích a mnohých jiných, jichž podrobné vy-

pisování by nás vedlo píliš daleko, zem ta pece jest velmi chudá.

Nic nedokazuje zejmji, než práv toto, že jsou podstatné nedostatky

v její ústav a v její správ!"
Tak o vlasti naší krajanm svým ped sto lety psal muž, který

se skutky svými povznesl do ady velikán netoliko v otin své ale
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i po všem svt a na všecky asy proslulých — Honoré Gabriel Riquetti

hrab Mirabeau.*) Za naší doby, kde by mnozí tak rádi velikou dle-
žitost zemí eských popeli, zajisté by už uvedený soud Mirabeauv
byl dostatenou píinou, abychom se zabývali otázkou, jaký as to byl

lovk, který takový soud o nás pronesl ? Jest ovšem i jiných píin
dosti, jest to jmenovit tuhý spor, který se v ueném svt ode dávna
vede o povaze a významu Mirabeauov.

Mirabeauova tvá byla již z mládí zohyzdna neštovicemi; ale

blesk pohledu jeho snoubící se se smlostí rtu dodával mu jakéhosi

zvláštního mocného vzezení, tak že se ho oko, které na jednou po-

hledlo, nemohlo takoka spustiti. Pehustý vzrst vlasu jej zárove pede
všemi vyznaoval, jako by se v nm zakládala mocnost jeho, podobn
Samsonovi. A jaká to mocnost! On byl ten pravý, byl ten nejmohut-

njší muž veliké revoluce francouzské, pokud vznešenost její nebyla

ješt zprznna hrzovládou. On byl takoka živoucí její duší, kdykoliv

jednalo se o to, aby pouhé idey staly se skutkem. Pípadn praví

o Mirabeauovi básnický historik Lamartine : „On revoluci nevynášel,

ale objevil ji. Bez nho byla by snad zstala pouhou ideou a snahou.

V nm však našla formu svou, našla váše a mluvu, jimižto lze k zá-

stupm njakou vc vidoucím íci: Ejhle, tu jest!" — A romantik

Viktor Hugo volá: „Mirabcau, to není lovk, není to národ, to sám
dj, kterýž mluví. To dj ohromný!"

Avšak jako vbec se uznává mohutnost jeho genia a jeho pso-
bení, rovnž jest také obecn bernou mincí náhled, že musí se zatra-

covati jeho charakter. Nemravnost jeho nejen soukromá, nýbrž prý

i politická a jeho prodajnost byla píinou, že se povaha jeho vše-

obecn odsuzovala a význam jeho podceoval. Louis Blanc, vyma-
lovav tvá Mirabeauovu až v iré ohyzdnosti, dokládá: „A on ml
mysl svojí tváe . . . Revoluní odvážnost Mirabeauova nebyla než

vzkypní pýchy a sobectví ... On neml ani podstaty mravní ani

*) V dodatku k 7. dílu svého spisu „De la monarchie prussienne" podává
Mirabcau dkladn zprávy národohospodáské o echách a Morav.
Pomíjíme ást statistickou, v níž leccos dležitého se nachází. Píjm
v echách dle potu z t. 1770 bylo 15,73(5.000 a vydání úhrnem jen

15,100.000, takže se jevil tehdy istý pebytek <>.'3(> tisíc zl. Píjmy pa-

novníkovy byly prý v 7 letech zrostly o 2,109.000, ehož píiny Mi-
rabcau podrobn probírá. (Vyítaje obyvatelstvo Cech v potu 2,500.000
uvádí mezi jiným 39.156 obyvatel /.váných „Chalupner," ale nemohl
prý se dopíditi smyslu slova toho. O obyvatelstvu Moravy uvedeme
toto jednotlivost: „Morava jest obydlena 4 plemeny lidí. První a nej-

etnji!, jménem Panáci, pocházej! od starých Sláv, kteí byli v kon-
inách tch tvoili druhdy Velikou íši. Druhé plém, Valaši, obývají

hornatou ásl zem na severovýchod. Hlavní prmysl jejich zakládá
:ia stádech, zvlášt koz. Jsou divoejší ostatního obyvatelstva a

ídko vycházeli Z hor svých. Obojí pobeží eky Moravy jest zalidnno
Slováky, kteí se táhnou velmi daleko do Kakous. Konen obyvatelé
mst zem té jmenují se Moravci nebo Moravané. Tyto 1 kmeny liší

se i od Nmcii i mezi sebon mravy, krojem a eí svojí." — Co se

zrušeni robot v Cechách týká, ukazuje Mirabcau, že pináší vlád jen

zisk. Panství Podbradské neslo prý vlád dle desítiletého prmru
(1760 ''>••; :;•">. 7h.") zl. istého užitku, i dokázalo se, že by za nového

''mil pi zruleni všech robot vynášelo nejmén 45.112 zl.
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:

ctností, z kterýchž se skládá láska ke svobod — a písný obraz re-

publik dsil z daleka zkaženost jeho." Komunista Cabet pak podo-

týká: „Dvr, kterýž zná jeho poteby, jeho vášn, jeho híchy, neza-

nedbává nieho, aby jej porušoval a kupoval
; podává se mu mnoho

zlata, slibuje se mu ministerství — a Mirabcau pijímá ... Již bude
brániti moc královskou a Ludvíka XVI. ! On ovšem bude se stíci,

a dvr také, aby nedali lidu znáti hanebný trh svj, nenávisti hodnou
zkaženost svoji ; on užije pi zrad své veškeré obratnosti a schopnosti,

veškerého genia, jímž mže vládnouti lovk, ano sám démon ; naknutí
a podezívání roztíští se o okázalost jeho vlastenectví a o moc jeho

talentu; on bude nesen do Pantheonu. Pece však zstane zrádcem." —
Také Lamartine praví : „Duch Mirabeauv zbledl vi duchu revoluce

;

unášen do propasti nevyhnutelné vozem revoluce, jejž byl sám pivedl

do bhu, chytal se darmo tribuny . . . Lze cítiti, že vládly již jeho

rukou vášn, kteréž byl probudil, a že nemoha již tyto íditi, je zradil,

avšak zniiti je nemohl." A Chateaubriand Mirabeaua nazývá ábelským.
Zbožování a zatracování stídá a plete se u brillantních „histo-

rik" francouzských. Obecn jest tedy Mirabeau znám co náruživý

revoluník a víc než pochybná povaha; co njaký orkán, jenž na shro-

máždní ústavodárném r. 1789 náhle se strhl a zase pešel. Co sou-

hrn všeho dívjšího jeho života pežvyku;í se jen romantické prosto-

pášnosti jeho, a tyto poklesky soukromé penášejí se ovšem i na obraz

muže politického. Sem tam pronese se dokonce, že by spisy jeho

nezasluhovaly vlastn ani zmínky, kdy by to nebyl — Mirabeau, který

je psal ; ei jeho pak vlastn prý snad pocházejí od napovída a sekre-

tá jeho.

Proti takovému, obecným mínním pijatému povahopisu snaží se

novjší doba ve Francii líiti Mirabeaua pravdou historickou a napra-

viti tak etné kivdy strannické, jemu uinné. Michelet se o tom
pronesl takto : „Jelikož Mirabeau revolucí jest posvcen, takoka s ní

sjednocen, a následovn i s námi, nemžeme ho snižovati, aniž bychom
se snížili sami, aniž bychom strhli zárove i vnec s ela Francie.

as, kterýž vše vynáší na jevo, neobjevil aspo podnes nic, co by
skuten dávalo právo vyítati jemu zradu." Vermorel obral si za

úkol, jméno Mirabeauovo oistiti Mirabeauem samým, to jest uveej-

nním výtah z eí a spis jeho v „Bibliothque nationale." Akademik
St. René Taillandier, také u nás ech dobe známý, ml vloni na
Sorbonn adu slavných pednášek o enictví francouzském, v nichžto

také památku Mirabeauovu skvle obhajoval.

V duchu tchto pednášek, jimžto jsem ku svému potšení pí-
tomen byl, a na základ publikací Vermorelových pokusím se podati

tuto v nkolika rysech obraz pravého Mirabeaua.

Nebudeme sledovati mladého hrabte Mirabeaua v romantických

láskách vášnivého, rozháraného mládí, kteréž povst jeho od prvopo-

átku pokálely, ani v pronásledováních druhu rodinného i vládního,

pro nž musil tráviti tenkráte život svj po žaláích a za hranicemi

vlasti své. Pes to všecko jest ale pozorovati, že již záhy zajímaly

ho vci obecné a že stále o n se staral. Jeho „Essai sur le despo-

tisme," kterýž psal ve vzeních r. 1770 (maje tehdy teprve 20 let) a
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1772 bylo první a velkolepé vyznám jeho víry obanské. Mirabeau

osvdil se tu odpovdným nepítelem despotismu. Jen omylem vidli

nkteí ve spise tom pouhou prosáklost ideami Rousseauovými ; Mirabeau

podal zárove výbornou protiknihu Rousseauovy „Smlouvy spoleen-

ské." Ospravedluje práv proti smyšlenému stavu „pirozenosti lidské"

stav spoleenství; lovk jest mu v pravd lovkem teprve, když za-

íná spoleensky se organisovati ; rovná míra práv a povinností jest

jemu pravou rovnováhou v lidstvu, nezbytným základem každého ústrojí

spoleenského. Pi tom ovšem dochází Mirabeau smle jako Rousseau

k ideám moderním. Spis jeho další o „lettres de cachet," složený

v žalái ve Vincennes, dlouho zstane jednou z nejohnivjších obran

osobní svobody. Samy ohnivé listy lásky, kteréžto psal z vzení toho

(v 1777 — 1780) „Žoíii" svojí, a kteréžto se ítaly dlouho ped
Georgem Sandem co vzor vysoké poesie citu, chovají v naivní intim-

nosti své etná pozorování politická ; mimovoln plynou mu zde z péra

protesty, v nichž — zapomínaje takoka na vlastní zlo svého utisko-

vání — povznáší se vždy k vci a dležitosti obecné proti despotismu.

Práv tento smysl vlastenecký, ta jednota mysli, že i ve vci vlastní

uí se spatovati vc obecnou, uinily jej politikem a apoštolem svobody

zárove. Vše to psal Mirabeau v plné neodvislosti a zpurnosti povahy

ze školy žaláv. On byl odtud i spisovatelem romantickým, skoro

jediným, neb doba ta ve Francii ješt skoro cele byla klasická.

Po píklad otce svého, jemuž se dávalo dle národohospodáského

spisu jeho píjmí „Pítel lidí", osvdil se Mirabeau pérem svým

v brzku zvlášt v ohlede dchod státních také bojovníkem zdravých

zásad národního hospodáství, ježto pozdji tak urputn a energicky

zastával proti duchu fiskálnímu, monopolovému a privilejnímu. Vedle

toho potrval též Mirabeau v život svém povždy stálým obráncem co

nejširší svobody obchodu a prmyslu, osvduje se proti všem prohibi-

tivním zízením. „Laissez faire, laisser passer" bylo mu jedin roz-

umným zákonníkem obchodu.

Ovšem byl Mirabeau také v ohlede politickém vždy v pravd
liberálním. Záhy byl se osvdil pro neóbmezenou svobodu tisku,

vystoupiv pod heslem Miltonovým: „Zabiti lovka, to zabiti roz-

umného tvora, ale potlaiti dobrou knihu, to zabíjeti rozum sám."

I když mu byly pipomínány za shromáždní ústavodárného pamflety

proti nmu samému vydávané, odpovdl, že by to, když by se stavl

proti svobod tisku, bylo podobno oné zápovdi senátu Karthaginského,

že nikdo nesmí psáti a mluviti po ecku, protože jeden zrádce Dionysovi

po ecku vyzradil zámr Karthaginských proti Syrakusám. Též infamní

knížka jest prý jenom jako rub dobra, jež samo vyrovnává všecka

možná zla.

Respekt nelžiliberální, jejž Mirabeau choval k cizím mínním
v politice, náboženství i filosofii, jest vbec jeden z podstatných rysv
osobnosti jeho. V jednom listu svém k Mauvillonu píše Mirabeau takto

:

„Dlužno potlaiti špatné skutky, ale strpti špatná myšlení a pedevším
špatná rozumování. PoboŽnStkáf i bezbožec, ekonomista i reglementá
zasahují stejné ve složení a ízení svta a mají posloužiti hlavám na-

daným ctižádostí dobrou, aby tyto, pokud to dopouští slabost lidská,
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:

pispívaly ke blahu lidského pokolení. Snášejme tedy spisovatele jaké-

koli ; dovolávajíli se rozumu, dobe mají, my budeme k nim mluviti

/ rozumu ; vzývajíli svobodu, ješt lépe, ekneme jim, že svoboda my-
sliti, psáti a pedevším svoboda skutkv nevinných, svoboda práce a

obchodu, jsou duší politiky — oni budou tleskati, optovati to s námi

a jejich stoupenci budou initi tolikéž. Rovnž snášejme zase až i rže-
nekác ; oni vzývají Prozetelnost : pravdu mají. My jim ekneme, že

jest naskrze dobroinnou, že nám pedpisuje, abychom ji následovali;

že nadala lovka potebami, že nás zavazuje nepekážeti jemu, aby

jim vyhovoval, že mu dala práva, uložila povinnosti, a tak uiníme
z naší pomocné filosofie náboženství, kultus . . . Stežme se býti ne-

páteli jiných škol ; teprve potomstvo vykáže každé místo a stupe
hodnoty. Naším úkolem budiž, pispíšiti dle možnosti o nkolik let, m-
síc, ba o nkolik dn vládu vlastnictví, svobody a podpory vzájemné."

A v jedné ei hlásal zase Mirabeau : „Svoboda náboženství

ncobinczená je v mých oích právem tak svatým, že slovo snášenlivost,

mající je vyjadovati, zdá se mi samo jaksi tyranské, ježto trvání

autority, která má moc snášeti, vztahuje ruku na svobodu myšlení,

tím samým, že snáší a že by tedy mohla nesnášeli." Proto Mirabeau,

když bylo navrhováno na snme, aby náboženství katolické bylo pro-

hlášeno národním, státním, vystoupiv na tribunu, ukázal jen na okno,

odkud jeden monarch francouzský výstelem byl clal znamení noci Barto-

lomjské: není prý poteba íci více, není na ase o tom rokovati.

A shromáždní pešlo k dennímu poádku. Mirabeau vysvtloval to

ješt v Courrieru de Provence: „lovk, jenž se prohlašuje katolíkem,

nemíní již panovati, ale katolík, jenž prohlašuje, že jeho náboženství

má panovati ve stát, zizuje tím panování a tím samým i služebnost.

Nuže, tte historii a uite si soud ; vizte, mželi býti ve stát oban,
kteí by byli obansky svobodnými a otroky co do náboženství." —
Mirabeau káral naproti tomu také zase ono „obanské zízení knžstva",

v kterémž tušil, že znepátelí knžstvo revoluci, a se v praxi neza-

sadil celou osobou svojí proti zízení tomu. „Hle rána zcela nová,"

psal o nm Mirabeau, „ale plnjší jedu než všecky jiné . . . My za-

kládáme rozkol náboženský vedle politického; nemli jsme dosti od-

por, my je libovoln probouzíme; z nebezpeí vyzýváme to nejhorší;

ze zápletek povzbuzujeme tu nejspletitjší; mže se to státi koncem
všeho, jestliže národní shromáždní ochabne, aby již poslouchalo anar-

chist." Ostatn vzrostlo zízení toto za zvláštních nutkavých okolností

;

a Mirabeau konen sám nelišil snad vždy dost urit a rozhodn vci
státu a církve. Náboženství samo bylo mu ovšem „pomrem soukromého

lovka k bytosti nekonené, a ne pomrem spoleenským", a státník

neml do nho zasahati. On dlil také morálku od konkrétní víry. A
snad míval nkdy pochybnosti u víe, zbývalo mu silné svdomí, tento

ouvazek mezi lovkem a bohem. Jeho láska k lovenstvu byla

opravdivá; ctil liberáln svdomí jeho i ve zvláštních jeho zjevech

a zízeních.

Mocný duch Mirabeauv osvdil .«e vedle stálých boj národo-

hospodáských a boj proti despotismu v kterékoli spsob zvlášt

také tím, že se stal advokátem narodil. Jeho péro záhy psalo za
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republiku Ženevskou. Jeho „Avis" Hesenským a jiným kmenm n-
meckým, když byl lantkrab hesský zakramail 6000 muž na pomoc

Anglianm proti americkým „povstalcm", psobil mocn. „Zloin

uražení národa," praví tu Mirabeau mezi jiným, „jest nejvtším pro-

vinním; národ jest zrovna tak povznesen nad suveréna, jako suvcrén

nad jednotlivce." Spisem svým „Considérations sur 1'ordre de Cincin-

natus" (r. 1774 v Lond.), plným nadšení pro neodvislost Ameriky,

nabyl Mirabeau dokonce evropské povsti; a r. 1788 vlastenci ho-

landští, pozdvihnuvše se proti usurpanému princi svému, úedním listem

žádali váženou výmluvnost Mirabeauovu, aby hájila národní práva. Jeho

„adresa k Batavm" je také co nejvýmluvnjší obranou svrchovanosti

národa.

Mirabeau pobyl dvakráte v Prusku (1786— 1787). Zajímalo a

tšilo Fridricha II. osobn s ním se znáti. Po Voltairovi i Mirabeau

obdivoval se jemu nejen co váleníkovi a politikovi ale co vládci vbec.

Kdežto však Voltaire a Fridrich v lásce své na vzájem sob pochle-

bovali a sebe zbožovali, Mirabeau — jenž byl pravil o Ludvíkovi XIV.,

že „byl veliký ale onou velikostí, která kormoutí a zneuctívá lidstvo" —
nedal se obdivem másti v úsudku svém o Fridrichovi, kterýž „ovšem

dosáhl obdivu pozeman, ale nikdy lásky lidstva." Když se pi hro-

zící penžní krisi ve Francii blížila smrt Fridrichova a za nástupce

pedzvídal se jiný systém politický, tehdáž ministr Calonne, smíiv se

s Mirabeauem, protivníkem svým u vcech státního hospodáství, hodlal

jeho užiti k diplomatickému prospchu v Prusku, kdež Mirabeau ml
již dobrý pístup. Mirabeau osvdil tu neobsáhlý dmysl politický

rozhledy svými o stavu a o pomrech Evropy, svými takka prorockými

názory o budoucnosti její vbec a Nmecka zvlášt
;
pi všem tom byl

vždy prodchnut vznešeným vlastenectvím francouzským a jevil se co

„maž svobodný a ne co dvoan."

Pozorování a studia svá uložil z ásti diplomatické v „tajné

historii dvora Berlínského", ostatn ale ve velikém spise „O mocnáství

pruském" (v 8 dílech 8°). Toto poslední jest jedno z nejrozsáhlejších

dl statisticko-národohospodáských ve Francii vydaných; vnm sestavil

Mirabeau hluboké známosti i názory své o všech vcech života státního

a veejného vbec, pi emž mu vždy vlast jeho na mysli tanula. Sám
psal o tom Mauvillonu, spolupracovníku svému, jenž vydal dílo toto

zase nmecky: „Všecky ty práce mají býti tak sepsány, jak Tacitus

psal o mravech Germán, — aby podal satiru íma. Francii zím a

chci zíti v Prusku, aspo pro výklad princip, jež mají ukázati po-

drobnosti zde i tam." Mirabeau užil k tomu práv mocnáství, „ježto

prý více než kterékoli bylo podrobeno vlád velice absolutní, kteráž

:ko regulovala i pedpisovala." Pi všem obdivu k Fridrichovi kára

tu na p. pedsudky až „nesmysln tyranské" proti svobod obchodu,

;i ješt nespravedlivjšího mechanického ducha tehdejší jeho správy

vzhledem k prmyslu a rolnictví. Protož také pouení, kteréž ve svém

programu moudré a štde liberální politiky podal Fridrichovi Vilémovi

(když veliký strýc jeho pestal 17. srpna 1786 žíti, nepestáv prý

panovati „leda s posledním veerem svým' 1

) bylo v podstat své toto:

„Patí vám vládnouti vždy dobe, a hodno je vás nevládnouti píliš."
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A výteným zajisté svdectvím státnického rozmyslu Mirabeauova

jest prorocké tušení budoucí jednoty Nmecka, i s poznáním, že má
pojíti od „praporce rodu braniborského — pirozeného tenkráte strážce

svobody nmecké". On, Francouz, tušil to již tehdy, když idey té

nechovali ješt sami nejvtší duchové mezi souasníky nmeckými

!

Kdo vbec nyní zváží všecky politické jeho rozhledy, pronesené v díle

o mocnáství pruském? Dílo to veskrz vlastenecké zasluhuje vru lepšího

uvážení a ocenní, než jakého mu se dosud dostalo; pro Francouze

byl význam jeho poslední válkou ješt zvláštní mrou zvýšen. „Umel
bych v zármutku," psal Mirabeau v spise svém, „kdy by pomník tento

nezstal na hrobce mojí."

V posledním úedním dopise Mirabeauov z Prus (13. ledna 1787)

teme: „Pokládám za jednu z nejkrásnjších chvílí života tu, kdy

dostávám zprávu o svolání notabl, za kterými zajisté brzy bude ná-

sledovati svolání národního snmu. Vidím v tom nový poádek vcí,

jenž mže znovuzroditi monarchii
;

pokládal bych si tisíckráte ke cti,

býti posledním sekretáem snmu toho, jehož ideu jsem vzbudil." Ne-

vytrval déle v Berlín ale vrátil se po nkolika dnech do Francie:

spustil se takto svévoln diplomacie a služby. Sekretáem se ovšem

nestal; ale ihned obracel se zase proti správ a finanním operacím

ministra Neckera, jenž pjkami svými vydával ovšem dle pesvdení
jeho národ v ruce lichvá. Když pak nadje do notabl kladené

klamnými se býti ukazovaly, nemeškal Mirabeau volati po generálních

stavech a konstituci. V listu psaném Le Vreauxovi dne 16. srpna 1788

nepochyboval již, že generální stavy musejí býti svolány, a vyslovil se

hned tenkráte jasn a zejm: „Povolování daní a pjek, svoboda

obanská a periodické snmy, hle to jsou ti hlavní punkty, v nichž

má spoívati pesná deklarace práv národních; ostatek pijde sám

sebou." Pak dodává mezi tymi oima: „Boj privilegovaným a privi-

legiím, to heslo mé." — Po sporech, kteréž ml se šlechtou a s knž-
stvem provinciálních stav v Provenci, nezbyla mu potom nadje býti

volenu leda od tetího stavu, od obcí; i psai o tom: „Když mne onino

nazývají vzteklým psem, jesti to velikou pohnutkou, abych byl zvolen,

nebo despotismus a privilegia umrou pokousáním ode mne." Mirabeau

byl v Provenci již populárním dívjšími zápasy svými. Když tam nyní

pišel, ohniví synové jihu francouzského vítali ho nadšenými ovacemi,

kiíce mu již dokonce: A žije otec vlasti! Když tu v"dobách volebních

v Marsilii nebylo žádného pokoje a ádu, zaídil tam Mirabeau první

národní gardu ve Francii. Zvolili jej v Marsilii i v Aix.

Jak patrno, byl Mirabeau již ped shromáždním generálních

stav osobou dležitou, nepišel na jevišt svtodjinné bez znaného

již jména. Pochopiv nyní ihned, že všecky snahy, nemajíli klesati vždy

zase bez prospchu, musejí se opírati o veejnost a populárnost, že

potebí svobody tisku: když mu „Žurnál generálních stav" potlaili,

dobyl si on co odvážný žurnalista v skutku svobody tisku tím, že zaal

vydávati pímo „Listy hrabte Mirabeaua ke svým volim." Censura byla

tu nucena zíci se nebezpeného vkládáni se mezi poslance a volie.

Otevením shromáždní dne 5. máje 1789 nastoupil Mirabeau

povstnou dráhu veejného života svého ; nepotrvala mu ovšem dlouho,
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ana mu ji ukrátila smrt dne 2. dubna 1791, teprve v 42. roce stáí

jeho. Jeho revoluní úloha na snmu, jenž hlavn jeho snahou v ústavo-

dárný se pemnil, byla pes to vše velkolepá. Slova, kteráž pravil

ceremoniái královskému pipomínajícímu rozkaz králv, aby se poslanci

rozešli: „Jdte íci svému pánu, že jsme zde z vle lidu a že se odtud

nedáme vzdáliti leda mocí bajonet" — slova ta byla prvním skute-

ným poplachem revoluce. Mirabeau nebyl pouze eníkem, proti jeho/

moci a úchvatnosti nevdli protivníci mnohdy jiné rady, než vytýkati,

že slovo jeho jim píliš bylo mocno : byl také státníkem. Když na p.

po ulicích poalo se kieti po prvé o „veliké zrad hrabte Mi-

rabeaua" (jednalo se tehda o vykonávání práva války a míru), Mirabeau

musil po celé ti tvrti hodiny na tribun ekati, poslouchal vaní obou

oposieí, aristokratické i radikální, než jej pipustili k replice, pak strhl

mocnou eí svou tém celý snm k mínní svému ješt téhož dne ;

to zajisté
-

nebylo vítzství pouhého eníka, ale i triumf výteného

politika nad rozzuenými stranami.

Lavallée podává o nm takovýto obraz : „Nade všemi muži vládl

Mirabeau, tribun a pravý zástupce lidu, ponvadž ml všecky vášn lidu.

veškeren jeho hnv proti despotismu, veškerého genia revoluce, ježto

on snad samojediný z celého shromáždní, nemísil s energií boura-

vosti a svobody blouznní spekulativních
;
ježto duch jeho jasný a prak-

tický z inspirace nacházel, co bylo možného, positivního a pravého.

On dal revoluci takový podnt, že lze pochybovati, zda by byla po-

kroila tak rychle bez hrozného toho vdce. Práv v okolnostech

tžkých, v asech nebezpených, kdykoliv teba bylo velikých rozhod-

nutí, zaplanul vždy veškeren jeho genius ; tehda duch jeho ve chvíli

konal práci mnoha let, myšlenka jeho zasvitla rychle jako blesk,

jsouc plna podstaty a sestední, jako výsledek dlouhé úvahy ; rozum,

sofismata, vznešenost, dorážky vycházely plným proudem z úst jeho a

jako útokem dobýval si aklamaci a pisvdení." Sám Lamartine praví:

„Dlužno to íci k porozumní podntu brzo násilného brzo mode-

rujícího, asto obojetného, jejž provodil veliký muž revoluce, Mirabeau;

krajným jsa kolikráte v eech svých, byl dalek krajnosti ve svých

mínních. Principy jeho tilosofické nemly v hlav jeho povahy fana-

tismem slepé a prchlé . . . Jeho rozum ovládal v nm jeho vášn

;

jeho zkušenost historická a tak íkajíc vrozená ídila a mila upo-

tebení jeho theorií ... On chtl hned nahrazovati, když boil."

Mirabeauova ruka byla i ve smlosti své ízena jasným smyslem

politickým pro pítomnou situaci a pro to, co pijíti mlo. Když jisté

r. 1789 rozechvlý lid dovolil si po prvé vraždu na dvou osobách

úedních, již tehdy Mirabeau v novinách svých dával výstrahu: „Spo-

lenost byla by brzy rozbita, kdy by množství lidu, pivykajíc krvi a

nepoádku, stavlo se nad úady a chtlo vzdorovati autorit zákon.
Lid, místo aby se hnal po svobod, brzy by se uvrhl ve propast slu-

žebnosti, nebo nebezpeí píliš asto svádí k panování absolutnímu

a v bouích anarchie i despota zdá se -i>asitelcm." — Když pak se

jednalo o prohlášení „práv lidských," byl Mirabeau pi všem revolu-

nictví svém pro odložení toho, pokud nebude hotova njaká ástava.

1'sal o tom zase: „Jestliže projekt, provolati hlasn veliké principy
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svobody, jest jedním z tch, jež nejmocnji uchvacují pítele lidí

jakmile tento pikroiti chce ke skutku, nalézá se mezi dvojím úskalím.

Pravda velí íci všechno a moudrost vyzývá k sekání. Filosof, pra-

cující pro as a neobracející se ke množství v dob své, má mstili

lovenstvo bezohledn
;

jeho opatrnost byla by slabostí, jeho ohledy

zbablostí, jeho snášelivost porušením povinnosti. Ale státník, kterj

psobí na všecky a to v jistém okamžiku, podrobí se bhu rozvážnjšímu
;

nedává lidu zbraní, leda s pouením, jak jich má užívati, obávaje so,

aby jich nezneužil v prvním návalu opojení a aby jich neobrátil potom
proti sob samému a nemusí! konen odhoditi jich, jsa uchvácen výitkami
svdomí svého i hrzou zárove." — Teprve ústava jest Mirabeauovi

základem „práv lidských," jako tato mají zase býti docelující ástí její.

Mirabeauovy ei o sankci královské a vykonávání práva války

a míru jsou pravou politickou a spoleenskou závtí velikého jeho

ducha; ne tak zcela vyznáním víry, jako hlubokými výpoty politickými

;

jsou to pravá pojednání o práv státním a ústavním. Práva svrcho-

vanosti prý patí o sob ovšem lidu, ale jedná se vždy o delegaci práv

tch a pi tom o spásnou souinnost a protiváhu moci zákonodárné

a zase výkonné, posledního to výsledku spoleenského ústrojí Ústava

representativní stává se oligarchickou, když jedna z obou mocí proti-

vážných dostane pevahu. Proti podobné tedy zákonodárné aristokracii

svuje lid právo sankce zvlášt hlav moci výkonné; ani veto krá-

lovské — kteréž ovšem nemá míti platnosti, pokud se jedná o zásady

ústavní, o utvoení ústavy — není mocí protinárodní, ústava má po-

dati dostatené závaží. Král, vykonavatel zákona, v monarchii, která

je založená na suverenit lidu, jest spíše protektorem národa, než ne-

pítelem blaha jeho, jest jeho stálým výkonným zástupcem, jako jsou

poslanci zástupci volenými. Mirabeau zavíral tedy e o sankci krá-

lovské: „Každoronost národního shromáždní, každoronost vojska,

každoronost daní, odpovdnost ministr — a sankce královská bez

psaného obmezení ale dokonale obmezená v skutku stane se palladiem

národní svobody a nejdrahocennjším provádním svrchovaností lidu."

Mirabeau vdl, že revoluce nemže býti státní soustavou, sice

by nebylo ustálení státu, nebylo by státního práva ; a pece shro-

máždní — a se nemlo za republikánské a upímn chtlo krále —
rušilo v rozechvní revoluním nevdomky celou moc královskou. Jasný

duch Mirabeauv chtl proto již od poátku monarchii ústavní a

dewokratickou. Bylo to na poátku revoluce, když pravil, že lid jest

vším, a rovnž již na poátku, dne 16. ervna 1789, když obce od

stav privilegovaných ješt byly oddleny, pravil také: „Pokládám veto

královské za tak nutné, že bych radji žil v Caihrad než ve Francii,

kdy by ho král neml. Ano, osvduji se, neznal bych nic hroznjšího,

než suverénní aristokracii šesti set osob, které by se zejtra mohly

uiniti doživotními, pozejtí ddinými a konen by ovládly vším, jako

aristokrati každé jiné zem."
Uvažuje posavadní revoluci a budoucnost její, napsal ohledn

královské sankce ješt tato památná slova: „Když moc výkonná, po-

nechána jsouc svým vlastním výstednostem bez uzdy a pravidla, dokroí

v nich posledních mezí, rozpadne se sama i vrátí se národu, od nhož
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vyšla. Tehdy všichni napraví chyby jednoho; politický stroj složí se

znova, a svoboda zrodí se náhle anebo se vzkísí ve krisi té. Není

od nás daleko píklad. Ale kdy by revoluce byla obrácenou, kdy by

se sbor zákonodárný stal ctižádostivým a utiskovatelem, kdy by jednoho

dne pivedl národ k tomu, aby se vzbouil proti aristokracii jemu zá-

hubné, anebo kdy by pinutil panovníka spojiti se s národem, aby

setásli nenávidné jho jeho, tu by povstala strašná strannictva v tom

velikém rozdrobeném sboru; nejmocnjší náelníci stali by se stedisky

rzných stran, z nichžto by jedna druhou hledla si podmaniti; zlovláda

výteník zniila by veškeru ádnou vládu, a kdy by moc královská

po letech roztržení a nehod zvítzila konen, bylo by to jen tím, že

by všecky zamakala stejn. Obecná svoboda zstala by pohbena pod

'.íceninami ; nebylo by než absolutního pána pode jménem krále, a lid

jy žil pokojn v opovrženosti pod despotismem takoka nezbytným. —
Mlo by to býti pozadím dalekého výhledu, který zdá se nám svítati

v ústav, jižto zizujeme?"

Z tchto slov prorocké pedtuchy právem lze souditi, že se Mira-

beauovo piblížení ke dvoru stalo jen ve prospch a pro uchránní revo-

luce. Úchvatný ale i bystrozraký revoluník pedvídal, jak vidno, ona

úskalí anarchie, jež mají despotismus v záptí, a obával se, že by revoluce,

jím do proudu pivedená, mohla se na nicb zakrváceti, jakož se potom

i skuten stalo. Aby pedešel lirzovládnon. anarchii, chtl udržo-

vati moc výkonnou co hromosvod revoluce; závaží její mlo prudký

bh revoluce mírniti. On chtl vedle úspchv revoluce i ádnou
ústavnost. Zasazuje se o povznesení moci výkonné z tehdejšího jejího

hlubokého úpadu Mirabeau z druhé strany veejn mluvil proti té ne-

bezpené „diktatue," když nkteí r. 1790 ku petržení nepoádku
navrhovali, aby se panovníkovi na as tí msíc svila neobmezená

moc výkonná.

Pravý také smysl prvotní revoluce, její problém, byl dle slo\

Proudhonových „souhlas monarchie s revolucí." I sami mužové jako

Barnave, Lafayette, Bobespierre a Marat chtli ústavní monarchii. Nikdo

aemže Mirabcauovi poítati za vinu, že se nepovznášel již tehdy

k idci republiky ; instituce americké byly tehdy pece ješt pedasný
pro Evropu v pedsudcích sestárlou. Tebas i pozdjší doba Francie

dosvdovala ze strany jednotlivých monarchií stálou neupímnost k vý-

sledkm revoluce, a tebas se tudíž idea smíru monarchie s revolucí

pochybenou zdála: nestálost a takka marnost pozdjších tch re-

volucí svdí zase o tehdejší nedozrálosti Francie k soustav republi-

kánské. „Mirabeau nevil," dí Larnartinc, v praeexistující právo nebo

ve vnost monarchie, ale vil v doasnou její nutnost."

Mirabeau, jejž sám Larnartinc zve nejvtším moderním politickým

geniem ve Francii, vnoval se hlavn dílu veliké revoluce, jejíž byl

živoucí duší. Jeho jednotným úkolem bylo povzbuzovati víc a více

revoluci a utvrzovati ji proti komukoli. Chassin jej také ve spisu

„Génie de la révotation" (vnovaném poátkm revoluce, kterými práv
bývá Spatn rozumno) uznává za celného zápasníka práv, která iní

pravé ddictví r. 1789, za zakladatele osobní svobod} re Francii Kdy/.

pak Mirabeau cítil, že revoluce jest ve Vnitním nebezpeí, Bnaiil B€
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dle slov Proudhonov.. ch, zadržeti vz revoluní zrevolueionováníra krá-

lovství a zroyalisováníra (ve smyslu ústavním vzato) revoluce. A revo-

luce dala se dle nho utvrditi a spasiti jedin ve smíru s monarchii,

v solidarit lidu a panovníka, v souinnosti obou na základ ústavnosti.

Pi tchto zásadách, kteréž již zprvu choval, mohl tedy Miraheau
zachovati ve svém blížení, ve svých pomrech ke dvoru veškeru d-
slednost, neodvislost i vzlet ducha. On revoluce nezradil. Jen zimniní
morálka pouhých revoluník mohla i každé pomyšlení na krále již

zatracovati. Když se vzbudila v lidu absolutní záliba republikánství,

pak ovšem i genius politický v zásadách svých stal se mu nepro-

spšným a podezelým, a obecný ruch, obecná nemoc rozhodovala.

Mirabeau však pravil v ei své za neodvislost moci soudní od moci
výkonné: „Všecky dobré vlády mají spolené zásady, a neliší se než

v rozdlení mocí. Republiky jsou v jistém smyslu monarchickými, mon-
archie v jistém smyslu republikami. Špatné vlády jsou jen dvojího

druhu: despotismus a anarchie; avšak odpuste, to nejsou ani vlády,

to úplné nebytí vlád." — Mirabeau udílel králi radu, ekne se tedy:

konal služby — ale neinil to v mezích, jichžto by si sám byl nevytkl,

ježto by co muž revoluce nebyl mohl uznati za dobré. Ve svých

pamtních spisech a notách ku králi pokládal Mirabeau upímné pi-
jetí revoluce za nutné; chceli prý se dvr zachovati, musí býti

takovým revolucionáem, jako národní shromáždní samo. „Byl by to

podnik sil nadlidských," psal Mirabeau králi, „když by kdo chtl obnoviti

monarchii na dívjších základech, ježto revoluce poboila. Není mocnosti,

která by toho dovedla. Jakákoli protirevoluce byla by rovn nepolitickou

a nebezpenou, jako zloinnou."

Ostatn hledl Mirabeau pesvditi krále o vlastním jeho prospchu
z revoluce. „Neníliž to nic," psal králi, „býti bez provinciálních parla-

ment, bez státních držav, bez sboru knžstva, privilegovaných, šlechty?

Myšlenka tvoiti jedinou tídu obanskou byla by se líbila Richelieuovi.

Hodili se tento rovný povrch svobod, usnaduje také vykonávání moci.

Mnohá kralování vlády absolutní nebyla by provedla tolik ve prospch
autority královské jako jediný rok svobody." — Prospch lidu jest

stejn prospchem krále. eho jest lidu se obávati, to i moci výkonné
jest na pekážku. Mirabeau byl v mnohém ohlede centralistou ; centra-

lisace, která zpsobila slávu a zase mnohou slabost Francie, pochází

již od veliké revoluce.

Mirabeau tedy žádal spolupsobení výkonné moci v revoluci.

„Ústava naše," píše, „nese v ln svém i smrt svou, tož nemožnost
dáti pokojný a pravidelný chod rozliným tlesm, kteráž jsme zorga-

nisovali. Kdy bychom chtli jen nechati podvrátiti ústavu, nebylo by
teba skoro nieho piiniti, nebo je tém nevyhnutelno, že by se

zboila sama ze sebe, ale dlužno z ní zachovati , co z ní jest pro-

spšno národu i panovníku. Žádá to nejvtší pée a nespsobilejší po-

litiky." Ze strany dvoru nemže se v niem pokroiti, leda na cest
zákonného psobení a vlastního polepšení se ; dobré veejné mínní
jest prý takoka jediný prostedek psobiti na ústavu, onot suverén

zákonodárc. Dvr nebyl bohužel nikdy upímn pesvden o tako-

výchto radách Mirabeauových , ježto pijímal, a v popudlivosti své
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zanášel se vždy zase myšlenkami protirevoluními. Mirabeau, kterému

se pi všem jednalo o revoluci, o její uhájení, ubíjel v národním shro-

máždní na dále mocn každou protirevoluei a v notách svých ku králi

vytýkal dvoru slabost a váhavost. Nebylo to bez jisté velikomyslnosti,

ze pece stále dával dležité rady dvoru : nepišlo mu na mysl, že by

jej na jedné stran mohli zase zrazovati v tom, co inil ve prospch
jejich, že pijímajíce jeho rady mohli by se domýšleti neho absurdního

do jeho politické povahy. Ovšem jej poteby jeho mly zase k tomu,

aby se od dvora neodtrhoval. Dvr pak pece jen mu nedvoval;
považovali ho jen za nejzazší prostedek svj, dávali mii peníze, jichž

poteboval, hodlajíce zachovati si ho pro vci nejhorší
;
pece jim byl

vždy „hrozným" lovkem. Bylo jim úzko pi každé hromové rán jeho.

Mirabeau chlácholil je nkdy taktikou a temperamentem svým; ale nebyl

vru mužem, jenž by byl žil pouze z popularity a malomocným se stával

bez ní. Jeho jasný duch nedal se zkaliti, a on astji vystupoval se

zásadami svými najednou proti komukoliv. Když se po ulicích po prvé

kielo o veliké zrád jeho, kdežto nkolik dní ped tím chtli jej

nésti v triumfu, pravil Mirabeau v ei své: „Nebylo mi potebí tohoto

Baneni, abych vdl, že s Kapitolu málo jest krok ke skále Tarpejské.

.Iá ku vám: Odpovzte mi, možnoli vám; potom si utrhejte, pokud

budete chtíti." A jinde zase psal: „Mlli jsem stavti oltáe popularit,

jako staí „hrze", a usmíiti ji híšnými žertvami, obtuje jí pesvd-
ení a povinnosti své?" Revoluní politika jeho byla píliš systematická,

aby mohla býti pouhým zjevem temperamentu. Ale „mohlli," dí Proudhon,

..íci dvorskému lidu pímo : Revoluci naped, monarchii potom?" Z not

Miraheauovýeh ku králi pece vysvítá, že v pomru ke dvoru i v po-

mru k lidu jednal vždy v duchu a ku prospchu revoluce a ústavnosti,

o kterýchž byl pracoval od poátku. Zdánlivá obojetnost jeho pochá-

zející prý z jeho vnitní prodajnosti a z tvánosti revoluní, podržené

pro populárnost vysvtluje se hlavn tím, že co státník a co vlastenec.

chtl tehdy revoluci i monarchii, ústavnost.

Jeden souasník z vyšších kruh, Nmec, který na zaátku r. 1792
zvláštní cesta do Francie podnikl, aby dkladn ohledal celý stav vd
a také dobré zprávy o všem podává, psal z Paíže o Mirabeauovi

práv ve výroní den úmrtí jebo : „asto zde slyším vyítati muži

tomu, že v poslední dob pracoval pro dvr. Nelze mi v této píin
lépe jej ospravedlniti, než když eknu, že od poátku pracoval pro

nj, když se totiž slovem dvíir vyrozumívá dstojnost královská. Mali

se však za to, že chtl kdy cos provésti ke škod lidu pro osobu

krále anebo dokonce královny, které pímo nenávidl, anebo že snad

dokonce propjil ruky své k zavedeni Starého ádu, nebo spíše neádu:
lim tomu, i kdy by B6 mi ukazovala vlastnoruní jeho kvitance,

/c pijal Ode dvora peníze. Jak znám Paíž a lid Paížský, nebylo um
možno provésti Cokoli dobrého — bez penz. Hostiny, kteréž on

Miku -koni denn dával, aby shromáždil v kruhu svém množství

lidí, na nž chtl psobiti, jichž úsudku a zpráv chtl použiti, vyhla-

návodí, nasluchai, eníci, novinái to všecko je zde nevy-

hnutelné, malí se nco provésti; ale nato všecko potebí penz, a tch
Ifirabeaa nemel... Dšlechtilej o ovšem, a mne nekonen rai-

28
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lejsí, tak jako by to jemu samému také milejším bylo, zpsobovati

dobro vlastními silami. Když mu to ale nebylo možno? a když jej

nutil) as a okolnosti?"

Mirabcau zemel asn. íká se, že by již nebyl zastavil revoluci

v<> prospch dvora; jest to odpov na otázku nevhodn položenou.

Mirabeau necelil proti revoluci, byl se jí zasvtil. Jisto jest také, že

by byl mohl tento bystrý politik a mohutný eník lépe než kdokoli

jiný íditi smr revoluce pravým smrem. Jeho praktický smysl pod-

porovaný pravou liberálností, byl by snad Francii uspoil mnohé vý-

stednosti. Nebyl by snad pipustil, aby shromáždní ústavodárné tak

kvapné se rozešlo, nechajíc ústavu kusou, nevyrovnanou, i sobe samé

odporující. Není naprosto vyloueno, že by byl nemohl utvrditi revoluci,

a již za monarchie nebo v ádné republice. Že ale dvr nedal se na

víru jím hlásanou, že nestal se upímným k dobru revolunímu, to bylo

ovšem pekážkou, která se staví naproti revoluci, jen proto, aby tato

jist ji odstranila. A jakkoli o celku mže se te íci, že revoluní

zimnice musila si zjednati krvavý a hrozný prbh, kteréžto mínní pošlo

pedn od brillantnich vypravovatel francouzských, pece nelze každému
jednotlivému postupu revoluce pisuzovati již fatálním spsobem za

nutný následek to, co se potom sbhlo za spolupsobení dalších po-

mr. Mínní o nevyhnutelnosti všeho toho nesmí se anticipovati kate-

goricky. Jakož již uznává nyní historická vda i ve Francii, že Thiers,

Mignet, Quinet, Lamartine nejsou ani tak historiky jako skvlými lite-

ráty, a jakož nepovažujeme djiny vbec za práci fatality, teba bychom
je uznávali za lánkovaný etz : zrovna tak nemžeme a priori upíti

velikánm lidstva všeliký podstatný vliv na djinstvo. Sám revoluní

ruch nemusel ješt zmaiti úspch snah Mirabeauových. Tento byl

zajisté aspo nejspsobilejší muž íditi revoluci po cest dobré.

Mirabeau zemel tedy záhy ; íkává se, že následkem své prosto-

pášnosti; jisto jest, že k naplnní díla revoluního obtoval, co mu
zbývalo ducha, odvahy a života. Veliké boje v národním shromáždni,
komise pti-, šestihodinné, ohromná korrespondence po všech depar-

tementech (jakýsi to druh ministerstva, které u sebe zídil), etné rady

králi podávané, dnem i nocí ustaviné napjetí — vše to trávilo jeho

síly, až dopracoval. Ovšem pispla k ranné smrti jeho také nevázaná

prostopášnost dívjšího života jeho. Dne 27. bezna 1791, když byl

ptkráte enil, roznemohl se a dne 2. dubna zatruchlila Francie nad
hrobem jeho. Slavný poheb, jehož se úastnilo celé národní shro-

máždní, trval až do plnoci ; uzaveno jest, že chrám sv. Genovefy

promní se v Pantheon, velikým mužm vnovaný; Mirabeau tam ml
spoívati vedle Decartesa.

Pro mládí jeho v skutku prostopášné a domnlou zradu poala
pozdji proti památce jeho reakce. Ale hlavní politický jeho charakter
naíkán byl bez práva. „Hodnota muže politického," dí Vermorel, „cení

si' dle ddictví velikých myšlenek a píklad, jež odkáže potomstvu."

Povaha Mirabeauova jest již oištna z výitky obojetnosti a zrady.

Bfontigny, adoptivní syn Mirabeauv, obhájil jej v jiné píin: odbyl

ty, kteí chtli Mirabeauovi upírati autorství nkterých eí jeho tím, že

objevil vlastnoruní koncepty aplány ke všem slavnjším eem jeho.
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A jak se to má s jeho prodejností? Ovšem ml Mirabeau, jak

se podobá, v život svém vždycky více poteb než penz ; ale na zá-

klad toho bylo mnoho plan vybájeno. *) Citují se na p. vlastní prý

slova jeho : Jsem placen, ale ne prodán" — ale citují se omylem, jenž

povstal z jedné narážky v historii francouzské de Genoudca, an dí

:

„Mirabeau ml pomry s králem, pijal i peníze; ale opan než

Rivarol (jenž zvolal : Jsem prodán a ne placen) mohl íci : Jsem placen

a ne prodán." Také se již uznává, že Mirabeauovy zásady nedaly se

odkoupiti penzi. Sám hrab de la Marek, prostedník mezi ním a

dvorem, osvduje nejednou : „Ne, nikdy neobtoval Mirabeau zásad

svých zájmm penžním." O listech po la Marckovi vydaných, kteréžto

se hlun ale nesprávn proti Mirabeauovi uvádjí, platí spíše slova

Miraheauova, která psal ti dny ped svou smrtí de la Marckovi:

„Bylo by to snad moudré, zniiti všecky ty papíry, ale piznávám se

vám, že se k tomu nemohu rozhodnouti ; v papírech tch najde jak

doufám potomstvo nejlepší ospravedlnní mého chování se v tchto

posledních dobách; v nich trvá est mé památky." Jen na jednom

míst list tch mluví Mirabeau o placení svých dluh a sice peje si,

aby byl prostednictvím nkterého pítele svého zbaven dluh svých,

aby veškerých sil svých voln užiti mohl ku prospchu vlasti v ne-

bezpeí se nacházející. **) Dle tehdejšího vychování šlechtického ne-

pokládalo se za mravn nedovolené
,

pijímati od krále odplaty za

služby zemi prokázané; i nebylo to tedy zrádnjší a ohavnjší než

pomry Mirabeauovy ke dvoru samy. Byl on ovšem lovkem od

pirozenosti vášnivým a tedy snad i zištným, hledl užiti vci své

i v penžitých pomrech a potebách svých, ale víme, že nepodizoval

pi tom vc svoji jmní svému. Že se neostýchal vzíti královské pe-

níze, je skvrnou, které nijak neomlouváme; soukromá nemravnost a

neopatrná zištnost dovedou zabíjeti též onu mravnost, která záleží

na vznešených plánech vlasteneckých. Od politikv a státníkv s nej-

vtším drazem požadujeme, aby byli mužové „istých rukou" — a nic

nemže dvru naši v n podkopati více, jako když u nich spozorujeme

nedostatek této ctnosti. Avšak když soudíme o muži, jehožto život

dávno jest uzaven, a shledámeli v povaze jeho jednu druhou vadu,

nejde z toho, že by na nm už všecko bylo špatné; rovnž nebylo by

Bpravedlivo, radu onu initi mnohokráte vtší než v pravd byla. Že

' Mirabeau býval díve živ asto dosti pern z pera svého; ale v bojích

li finanních proti agiotagi odmítal to vždycky, kdykoli banky
chtly zakoupiti nuceni jeho. Mirabeau protestuje také v listu k otci

svému, ze neobdržel 10.000 rc., jak ie pravilo. V* diplomatickém poslání

svém vydal na úet vládní dle vlastního piznáni k otci svému 42.000 (Ve,

i vypoítává výdaje do podrobná, ale z tch 42.000 byl prý mu tehdy
(r. 1788) král 12.000 dlužen.

**) O listu lom mluví se v menioirech Lafayettových taktu: ..Mirabeau psal

pece, že by vzal vyslanectví v Caihrade. v lista, kterýž nkteré osoby
vidly p" smrti jeho, a v kterémž nilnviv o penzích od krále obdr-

žených, projevoval Laíayettovi páni, dostati jich více k zaplaceni

vítelQ. List ten o 1 str. psaný vlastni rnkoii k záruce vlastni vrnosti

byl Spálen v ase liruzo\lá<ly. u
List ten datovaný 28. duh. 1 7! »0 ale

len nebyl a není vnm žádné stopy o penzích Od krále obdržených!
Naopak ml .Mirabeau tehdy mnoho dlahu.
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Mirabeau pijal peníze, nezstala památka jeho istá, ale jakkoli nebyl

v této píin mnžem ušlechtilým, povaha jeho politická, jeho genius

a jeho psobení proto nezasloužily hy povsti neestné. „Mirabeau,"

<lí Proudhon, ,,je vždy tentýž, má pravdu zárove proti všem; ale

práv pro to naíkají ho ti, kdož ho nikdy nepochopili." Všecky sumy

ge \ UStech lidských snadno zvtšují. Mirabeau zemel opravdu zadlužen,

a jakkoliv již podezíván, pece plu dvry v potomstvo, pipomínaje,

i diná dedikace ze starožitnosti nám zachovaná, Aeschylova totiž,

znla: „asu."

Rozhledy na poli technickém.

Píše

Ladislav Hajniš.

II.

V pedešlém rozhledu pipomenuli jsme nkteré vci jen struné

odkládajíce podrobnjší jich vylíení k lánku následujícímu. V oboru

železnic poukázali jsme k automatickým signálm i chceme nyní zají-

mavému pedmtu tomu vnovati bedlivjší pozornost. Automatickými

signály má býti dosaženo toho, aby každý vlak podél trat vztýil

samoinn signály takové, jimiž se tra prohlašuje za obsazenou. V širším

smyslu ítají se k nim veškeré soustavy, kterými stává se možným
jakési spojení mezi jedoucím vlakem a jeho okolím. Jakkoli vc není

nová, nedovedla pece posud z hojného potu soustav automatických

signál žádná vyhovti všem požadavkm v míe takové, aby opanovala

pole a obecn byla pijata.

Již ve lánku o vývoji železných drah r
) zmínili jsme se o za-

ízení, které pipouští jakési spojení mezi strojníkem a strážnými domky,
v nichž vlak samoinn se oznamuje. Jakousi podobnost s tímto má
soustava dr. Whitea. V té uvádí vlak (spsobem ist mechanickým)
v innost potebné signály traové, jimiž každý jiný vlak jest varován,

aby nepostupoval. Souasn však uinno opatení (podobné onomu,
které v lánku uvedeném vypsáno), aby se postavení optického signálu

traového ohlašovalo na lokomotiv spsobem slyšitelným Pochod jest tedy

asi tento: vlak první vjíždje v nkteré oddlení trat vztýí na poátku
tohoto oddlení signál „nebezpeí;" druhý vlak, který za prvním ná-

sleduje, nesmí dále postupovati, jakmile k tomuto signálu dojede. Kdy
by však strojník pro mlhu, déš a p. signál nemohl rozeznati, doví se

o jeho postavení pece zaznním akustického signálu na lokomotiv.
Nejznámjší a také již prakticky provedena jest ona soustava,

jejími vynálezcem jest David Rousseau. Abychom podali obraz o za-

') Osvta, roé. V. díl 2. str. 891.
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ízení automatických signál, vypíšeme tuto soustavu ponkud podrobnji

a zvolíme pro lepší pehlednost soustavu „jednoduchou", a sice pro

trat dvojité, kde tedy vlaky potkati se nemohou a vlaku jest ochrany

teba jen ped vlaky, které za ním následují. Že ochrana taková

jest nutná, dokazují mnohé záhubné srážky, kde vlak následující

vrazil do pedcházejícího, který se byl pro nenadálou pekážku za-

stavil neb omeškal. Princip, na jehož základ pracuje soustava Rous-

seauova, jest princip systému blokového, jehož podstatu jsme v tchto
listech již vylíili. *) Dráha rozdlena jest totiž na uritý poet kratších

tratí blokových, a zásadou jest, že na každé trati blokové smí se na-

lézati vždy toliko jeden vlak. Vstoupili tedy vlak na tra blokovou,

jest tato každému jinému vlaku uzavena ili blokována. Vizme, jak

tento princip proveden.

V soustav, kterou vypisujeme, nalézá se na zaátku ") každé

blokové trat optický signál, který za dne barvou signálové desky,

v noci barvou svého svtla oznauje bud volnou neb blokovanou tra.

Jakmile vjíždí vlak do (prázdné posud) trat blokové a míjí signál,

postaví se tento psobením vlaku do polohy, která znaí „nebezpeí."

Každý vlak, který by za prvním následoval, zastaví se vida dle posta-

vení signálu, že tra není volna. Když pak náš vlak dojede ku konci

trat blokové, postaví se onen na zaátku trat umístný signál samo-

inn opt do polohy znaící „volno," naež následující vlak mže do

uprázdnné trat blokové vjeti. Protože pak vždy tam, kde se jedna

tra bloková koní, druhá zaíná, nalézá se každý vlak vždy na n-
které blokové trati a jest tedy jedním signálem kryt ped vlaky ná-

sledujícími.

Jedná se nyní a to, jakým spsobem samoinné pestavování

signálu se dje, a to jest vlastn, v em rozliné soustavy se rzní.

V systému Rousseauov nalézá se v každém signálu malý strojek po-

hybovaný závažím, které, mželi voln psobiti, otáí pomocí strojku

doku signálovou kolem její osy. Tím by ovšem bylo zpsobeno ne-

ustálé stídání signál „volno" a „nebezpeí." Obyejn jest však pohyb

strojku zamezen, tak že signálová deska v urité poloze nehybn se-

trvává ; aby pak závaží mohlo psobiti, musí se strojek teprve uvolniti,

a to dje se proudem elektrickým. Jakmile elektrický proud strojkem

projde, uvolní se závaží a deska zane se otáeti, když však uiní

tvrt obratu — ím/ význam její zmnn — peruší sama elektrický

proud, strojek se opt zastaví a deska utkví nehybné v nové poloze.

Kdy by pak psobením vnjším opt elektrický proud strojkem

prošel, nastane týž pochod: deska se opt otoí o tvrt obratu i na-

bude tím zase pvodního významu. Úlohou vlaku jest tedy. aby siernálem

propustil elektrický proud, kdykoliv význam simiálu zmnn býti má.

To pák dje se asi takto: Z elektrické baterie na nejbližší stanici veden

jest drát k našemu signálu, a elektrický proud baterií zplozený pro-

cházel by tedy signálem, kdy by bylo opatení, jímž by se elektina

V. dil II. str. 890.
.1 každé koleji dvojité trat vlaky pohybuji toliko jedním

rem, mžeme mluviti <> „gacátkn" a „konci" urité délky takové

kol
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svadila ze signálu do zem. *) Pedstavme si však, že od signálu veden

jest drát pod nejbližší kolej ale tak, aby ani se zemí ani s kolejí se

nestýkal 9
): posud tedy není elektrického spojení mezi signálem a zemí.

Jedeli vsak pes toto místo vlak, prohne se kolej a vejde tím ve styk

s drátem signálovým. V tomto okamžiku projde signálem proud elek-

trický. Nyní teba jen dodati, že signál jest tímto spsobem spojen

nikoliv s jediným, ale s dvma místy koleje — totiž se zaátkem a

s koncem blokové trat — a celý aparát Rousseauv jest v podstat

vylíen.

Sledujme jeho psobení. Pedstavme si signál na zaátku n-
které blokové trat v postavení „volno." Vlak blížící se postupuje

tedy, vda že tra jest prázdna. Jeda kolem signálu zpsobí tíží svou

prohnutí koleje, následkem ehož elektrický proud projde signálem,

uvolní závaží, a toto opt otoí desku signálovou o tvrt obratu mníc
význam její z „volno" na „nebezpeí." Pokud deska v této poloze

setrvá, jest tra, na které náš vlak se práv nalézá, uzavena. Když

pak vlak projev tratí na druhém konci ji opouští, jest mu jeti pes
ono místo, kde druhý drát signálový pod kolej zabíhá; následek jest

týž co prvé: deska signálu na zaátku trat umístného otoí se

o tvrt obratu a význam její mní se tedy zase z „nebezpeí" na

„volno."

Jest tedy patrno, že každý vlak vjíždje v blokovou tra samo-

inn ji uzavírá, a opouštje ji toto uzavení ruší. Zastavili se vlak pro

nenadálou pekážku uprosted trat, zstává tato blokována, a vlak

jest tedy kryt. Vidli jsme, že innost signálového aparátu závisí na

psobení klesajícího závaží. Pi každém projetí vlaku blokovou tratí

promní se dvakrát signál, a dvakrát tedy závaží o nco málo klesne.

Po jistém potu takových zmn dojde závaží nejhlubší své polohy,

a tu ovšem innost aparátu pestává, pokud se závaží znova nenavine.

Bezpenost jízdy závisí tedy na natažení signálu, a Rousseauovy aparáty

jsou z této píiny zaízeny tak, že i na trati nejživjší jedno natažení

staí s úplnou jistotou na 24 hodiny. Aby však každodenní natažení

nemohlo býti zanedbáno, uinno opatení takové, že signálová lampa
nemže býti rozžata, neníli závaží úpln navinuto. Rozžíháli tedy

strážník denn tuto lampu — a toliko nejhorší nevšímavost mohla by

toho zanedbati — jest nucen strojek pokaždé natáhnouti.

Vadou Rousseauovy zajisté velmi dmyslné • soustavy (a mnoha
jiných) jest, že mohou nastati pípady, kde poroucháním ústrojí signá-

lová deska ustálí se v poloze „volno," ímž by ovšem aparát netoliko

pestal býti aparátem bezpenosti, ale stal by se i nebezpeným kla-

maje vlaky zdánlivou jistotou. 3
) Nedá se ovšem mysliti ústrojí, které

by poroucháno býti nemohlo: žádá se však, aby pi jakémkoliv nepo-
ádku v psobení aparátu signál se ustálil v poloze „nebezpeí."

') Viz o tom níže pi telegrafii. Zde staí podotknouti, že lze užiti zem
neb koleje co „zpáteního vedení."

l
J

totiž nestýkal „elektricky;" vložili se mezi dv hmoty tetí, která
elektinu nevede, jest elektrický styk obou prvních hmot perušen.

3
) V tak zvané „dvojnásobn bezpené" soustav Rousseauov jest toto
nebezpeí ponkud zmírnno, a ne odstranno.
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Podali jsme zde struný — a ovšem jen principielní — popis

soustavy nad jiné zajímavjší použivše k tomu nejjednodušší formy

její; princip zstává týž i tam, kde systému toho upotebeno u drah

o koleji jediné anebo kde zaízena soustava „dvojnásobn bezpená."

Pijde zajisté as, kde automatické signály dojdou obecného rozšíení,

to však nestane se díve, až se z mnohoslibných zaátk pítomných vy-

vine soustava všech vážných námitek prostá.

Jiný pedmt, pi kterém bylo nám odkázati laskavého tenáe
k lánkm dalším, jest osvtlení maják. Naznaili jsme jen strun,
že užívá se bud lamp (olejových neb petrolejových) neb také svtla

elektrického. Tento druhý spsob jest zvlášt zajímavý pro to, že

elektrické svtlo k úelu tomu vyvíjeno bývá pomocí parního stroje.

Ze stanoviska jednoty sil pírodních nabývá tento proces zajímavosti

tím vtší, a nebude tedy podrobnjší jeho vypsání od místa. Chtjíce

však podati obraz co možná jasný, naznaíme nejprve princip, na

kterém ona methoda založena.

Petnemeli drát, jímž probíhá elektrický proud, nebude proudní
elektiny tím perušeno, pokud oba konce drátu píliš od sebe ne-

vzdálíme. V mezee povstalé jeví se pechod elektiny co tak zvaná

elektrická jiskra. Opatímeli oba konce peatého drátu zašpiatlými

kusy uhlu — asi na spsob dvou silných, špikami k sob obrácených

tužek — rozpálí se oba tyto uhelné hroty elektrickým proudem a

pechod elektiny ze hrotu na hrot provázen jest svtlem, jehož intensita

vyrovná se svtlu slunenímu *) Pi tomto procesu uhel ovšem se

tráví, a ztráta tím zpsobená musí se nahrazovati stálým sbližováním

obou hrot.

K vyvinutí tohoto skvlého svtla užívá se sice také elektrického

proudu vyvinutého obyejnou baterií, ale pro mocné úinky hodí se

v praxi lépe proud indukní ili proud získaný „návodem," kterého

nabýváme spsobem následujícím. Jest známo, že obyejné železo stává

se magnetickým, piblížímeli je k magnetu ; ") vzdálímeli je však opt,

ztrácí ihned svou magnetinost. Ovinemeli kolem železné hlky m-
dný drát (jehož konce jsou spojeny) a piblížímeli tuto hlku k magnetu,

stává se netoliko hlka magnetickou, ale drátem probhne okamžitý

(jen chvíli trvající) elektrický proud, jejž nazýváme proudem indukním.
Vzdálímeli onu hlku od magnetu, ztratí opt magnetinost a tato

ztráta rovnž provázena jest okamžitým proudem elektrickým. ''') Budiž

hned pipomenuto, že oba pohyby zde vypsané vyžadují jisté síly ili

že potkávají se s odporem.

Také opaný pochod jest možný : vedeli se totiž kolem hlky
železné elektrický proud pomocí drátu, jímž hlka ovinuta, stává se

železo magnetickým, ehož použito ku p. u telegrafického aparátu

Morseova.

Ho to pochází z malých ástic uhlí hoících bílým žárem v prostoru

mezi obma hroty.

Zaveaimeli ku pí oa obyejný magnet kousek £elesa,jest toto schopno
nésti jehlu a pod., tato vlastnost zmizí však hned. vzdálímeli je od

magneto.
Jehož mnir jest jiný, nei proudu pi sblížení.
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Tím nabyli jsme jakéhosi základu k posouzení stroj indukních,

jimiž mohutný elektrický proud vyvinouti se dá bez pomoci luebnin.

Jesl to zvlášt stroj Grammev, který zajímavou konstrukcí vyniká

a jehož se také jiz k osvtlení maják užívá. Náš popis obmezí se

ovšem na hlavní rysy pomíjeje podrobností konstruktivních, akoliv

i tyto u Grammeova stroje zasluhují pozornosti.

Stroj tento skládá se principieln ze dvou ástí : první tvoí

(neb lépe eeno sesiluje) magnety, druhá pak pomocí tchto magnet
vyvíjí elektrický proud. Pedstavme si dv železné hole A a B, ovi-

nuté dráty mdnými; v holi A nech jeví se slabé stopy magnetismu.

Piblížímeli hl II k holi A, probhne drátem hlky B slabý elektrický

proinl; pevedemeli tento proud do drátu hole A, magnetismus této

hole se tím ponkud sesílí. Vzdálímeli pak B opt, vznikne znova

okamžitý proud v drátu této hlky, ale již silnjší, protože A jest nyní

již mocnjším magnetem. Tohoto nového proudu použijeme k dalšímu

sesílení magnetu A, *) a pokraujíce v tomto procesu stídavého blí-

žení a vzdalování holí A a B, docílíme toho, že hl A stává se moc-

ným magnetem (ale ne trvalým), a to jest úlohou první ásti stroje

Grammeova. V druhé ásti jest pochod podobný: tetí hl C, opt
ovinutá drátní, blíží se stídav k magnetu A a opt se od nho
vzdaluje

;
proud takto nabytých užívá se pak spsobem díve vypsaným

k vyvinutí elektrického svtla. 2
)

V obou ástech Grammeova stroje jest tedy jen teba jistých

pohyb, kterými dotené hlky k sob se blíží a opt od sebe vzdalují

Bylo všalc již eeno, že pohyby tyto potkávají se s odporem a sice

tím silnjším, ím mocnjší jest resultující elektrický proud. Ku po-

hybování stroje Grammeova jest tedy teba motoru, a to dosti silného,

bývá to parní stroj o nkolika koských silách. Slabá stopa trvalého

magnet ismu, jaká pvodn v stroji Grammeov nalézati se musí, vy-

skytne se obyejn sama, zvlášt majíli železné hole uritou, pro vliv

zemského magnetismu píznivou polohu. Podotknouti sluší, že vytknuté

zde dv ásti stroje pi skutené konstrukci v jedno splývají, a že byly

v popisn toliko k vli jasnosti od sebe oddleny.
Jest zajímavo, že zde parní stroj slouží ku vyvíjení svtla, a ne-

bude bez interesu sledovati „energii" na cest, kterou koná od topení

parního kotle až na výši lucerny majákové. V parním kotli vyvinují

se hoením paliva páry, ili jinými slovy, zde mní se energie lu-

ebního pochodu (hoení) v teplo, jehož nositelkou stává se pára.

V parním stroji ztrácí pára své teplo, za to však stroj koná jistou

prací, pemáhá jisté odpory: zde ku p. odpory v stroji Grammeov;
v tomto stroji zase práce parního stroje se tráví, za to však vzniká
proud elektrický, který konen v lucern majáku zpsobuje skvlé

') Tento druhý proud musí se vésti jiným smrem — jak se to dje, ne-
náleží do popisu všeobecného.

'-) Vtomto popisu nebylo ovšem lze vytknouti to, ím se stroj Grammev
odjiných liší, vedle toho, že sám sesiluje si potebné magnety (kteréž

vlastnosti dostalo se mu náhodou), jsou to hlavn detaily konstruktivní,
které jej vyznaují. Zejména uvedené nahoe „hlky" nahrazeny jsou
ásten prsteny.
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hoení uhelných hrot, t. j. opt pochod luební provázený teplem a

svtlem. Vidíme zde jakousi metempsychosi : teplo zplozené v rudém

žáru tsné pece kotelní objevuje se na výši majáku opt v tvaru oi-

štném co jasný bílý svit, prošedši celou adou promn a pechod.
Také na palubách velikých koráb, zvlášt válených, poíná si

skvlé svtlo elektrické dobývati pdy, a uvážímeli, že tam, kde pára

vždy pohotov jest, stroj Grammev neb jiný stroj indukní snadn
upoteben býti mže, smíme doufati, že parní stroj vedle mnohých d-
ležitých služeb, jež na lodích koná, brzo bude poskytovati také svtlo,

jímž by se noní plavba v oživených moích stala mnohem bezpenjší.

Vbec zdá se, že elektrickému svtlu mechanicky vyvinutému kyne

velká budoucnost, nebo již zavádí se ve veejných budovách, v ta-

neních sálech, v divadlech a ve velkých dílnách, toliko pro osvtlení

ulic dobe se nehodí. —
Doplnivše takto minulý svj lánek obracíme se k jiným odborm

technické innosti. Jest to pedevším elektrická telegrafie, které

chceme nkolik slov vnovati. Telegrafie bhem tyicetiletého trvání

svého zdokonalila se v míe málokdy dosti ocenné, djí se ovšem její

pokroky spsobem tichým nenápadným, a synové 19. století jsou tak

horlivými vyznavai Pythagorejské zásady „nil admirari, " že hotového

vynálezu užívají co vci, která sama sebou se rozumí. Není úelem
tchto ádk psáti historii a pestaneme tedy na vylíení nkterých
zajímavých zjev novjších.

Povšimnuti zasluhuje stálé zjednodušování, kterému podrobeno
jest elektrické vedení mezi stanicemi. Známa jest povaha elektrického

proudu : zplozen v baterii vždy opt k ní se vrací t. j. elektrický

proud prochází drátem, jsouli oha konce drátu spojeny s dvma roz-

linými místy elektrické baterie. Pi prvních telegrafech byl drát

veden od baterie stanice A do stanice B a odtud zpt k baterii v A.

V stanici Ií byla ást drátu ovšem nahrazena aparátem signálovým.

Mezi A a B byly tedy dráty dva, jeden vedoucí proud tam, druhý

vedoucí jej zpt — a mloli se souasn telegrafovati z A do B a z B
do A, musely býti dráty tyi. Brzo objeveno však, že staí, spojili

se baterie v A se signálovým aparátem v B jediným drátem a že teba
ze zpáteního drátu podržeti jen dva krátké konce v A a B, které se

však musí pohroužiti do zem. Pi tomto spsobu, kde tedy zem
sama jaksi nahrazuje druhý drát, bylo mezi obma stanicemi potebí
jen jednoho drátu, anebo, mloli se telegrafovati souasn sem i tam,

drátu tlí>

Nejbližší krok pirozen musel záležeti v tom, aby jediný drát

i k souasnému telegrafováni z A do B a z B do A. Krok tento

v skutku uinn a výsledkem jeho jest tak zvaný System dvojité tele-

grafie (duplex systém). Idea telegrafovati po témž drátu souasn
tam i zpí jest na pohled tak absurdní a zdánliv neuskutenitelnou,

že by dobe mohla slouti telegrafickým paradoxem. Nicmén byla pece
provedena, a byl to zejména Dr. Gintl (rodem ech), který asi ped
dvaceti lety po prvé možnost provedení dokázal, trvalo to však dosti

dlouho, než celá vc, nabyla tvaru pro praxi vhodného, a teprve vpo-
Blednlch letech podailo se pizpsobiti soustavu tuto požadavkm te-
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legrafie podmoské. Nás nezajímá zde podrobný spíisob, jali tento

systém jest proveden, chceme jen píkladem ukázati možnost jeho.

Prosíme však, aby laskavý tená vždy na mysli raí, že každé po-

rovnání pokulhává.

Známo jest obecné zaízení tak zvaných turniket (tourniquet,

zavíradlo), které umisují se pi vchodu divadel, výstav pod. Jest to

vodorovný kíž, který skládaje se ze ty ramen vždy o tvrtinu celého

obratu se otoí, projdli mimo nj osoba. Kíž ten bývá tak umístn,

že jen polovika vynívá do chodby, kudy obecenstvo chodí, druhá

bývá ukryta. Nelze pak jíti mimo turniket, aniž by tento se toil, a

naopak nemže se kíž turniketu otáeti, stojíli v nm osoba nepo-

stupujíc. Chceme upotebiti zaízení turniketu ve svém píkladu, ale

s takovou zmnou, že sice každá postupující osoba turniketem toiti

musí, že však turniket zstává úpln volným, zastavili se ona osoba. *)

Mysleme si nyní mezi dvma stanicemi A a B chodbu a na

každém konci této chodby turniket, jaký jsme práv vypsali. Dále

pedstavme si, že stanice A vysílá adu muž, neb eknme : „proud

lidí," který ubírá se chodbou k stanici B. Jest patrno, že turniket

na stanici A bude se toiti, pokud proud lidí postupuje, a že, když

tento proud do stanice B dojde, i zde turniketem toiti bude. Myslímcli

si, že dle vle držitele stanice A proud brzo postupuje, brzo se za-

stavuje, poznáme ihned, že oba turnikety v A i B souasn a stejn

budou se toiti a zastavovati. To jest obraz obyejné telegrafie: stí-

davé toení a zastavování turniket znázoruje nám signály, proud lidí

jest obrazem proudu elektrického ") a chodba representantem drátu.

Dejme ku p. tomu, že proud lidí z A k B v první sekund postupuje,

v druhé stojí, v tetí zase jde ku pedu a ve tvrté opt v klidu se-

trvá; tu i turnikety v první a tetí sekund budou se toiti, v druhé

a tvrté zstanou v klidu. Naznaímli pohyb turniketu árkou : —

,

klid pak kroužkem : u, napsali bychom uvedený signál takto : — U — u.

Jaký význam se mu dá, jest ovšem vcí úmluvy. Když stanice A ukon-

ila svou zprávu, mže B odpovídati, ku p. signálem: — u U —

.

Kdy by však ob stanice souasn chtly vymniti tyto signály, na-

stala by obtíž : hned v první sekund vyslala by stanice A proud k B
a souasn vyšel by ze stanice B proud k A; oba by se setkaly a

vzájemn zastavily, ímž by úel byl zmaen. Chcemeli tedy, užívajíce

této jednoduché soustavy, telegrafovati souasn z A do B a z B do A,

musíme míti mezi obma stanicemi dv chodby ili dva dráty.

Pistupujíce k soustav dvojité telegrafie pedstavme si opt totéž

zaízení jako prvé. Chodbu spojující ob stanice nazveme k vli uri-

tosti chodbou hlavní. Mysleme si dále na stanici A tsn vedle této

chodby hlavní jinou chodbu, která však jen na malou vzdálenost bží
vedle hlavní chodby a má svj konec ješt na stanici A. Jest to tedy

') Mžeme se ku p. pedstaviti, že turniket chodbu neuzavirá, že tedy
možno projíti mimo, že však každý jda mimo dobrovoln turniket otoí.

-) Analogie byla by ponkud dokonalejší, kdy bychom si pedstavili, že

každý z tchto muž došed do B, podzemní chodbou se zase do A
vrací. A ani toto není vrným obrazem skuteného pochodu, znázor-

uje pece lépe uzavenost nebo nepetržitost proudu.
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jaksi rudiment druhé chodby, a my nazveme jej staniní chodbou a

naznaujíce písmenem a, že se nalézá úpln uvnit stanice A. Turniket

na této stanici, který z polovice vynívá do hlavní chodby, ní druhou

svou polovicí do chodby a. Totéž opakuje se na stanici B, kde chodbu

staniní oznaíme písmenem b. Tím jest dán aparát pro dvojitou te-

legrafii, a zásadou manipulaní jest, že vždy dva stejné proudy vy-

sílají se souasn do chodby hlavní a staniní.

Pedstavme si tedy, že stanice A vysílá dva proudy, z nichž

jeden (proud hlavní) pohybuje se hlavní chodbou k stanici B, druhý

(proud staniní) procházeje krátkou chodbou a zstává na stanici vy-

sílací (A). Pozorujme turniket v A. Proud hlavní snaží se, aby turni-

ketem toil, souasn však má .touž snahu proud staniní, a snadno

nahlédneme, že každý z tchto proud hledí toiti turniketem ve smru
jiném, neb oba pohybují se týmž smrem na opaných stranách tur-

niketu. Následek jest, že turniket se vbec netoí, pi emž však za-

ízení turniketu, jaké jsme za úelem svého píkladu zvolili, dovoluje

pece, aby oba proudy postupovaly. Sledujme nyní hlavní proud do

stanice B. Došed do této stanice bude patrn toiti turniketem, bez

pekážky, neb staniní chodba b jest ovšem prázdná. Z toho vidíme,

že vysílali stanice A sama proud, turniket v A zstává v klidu, tur-

niket v B se otáí. Opak toho by patrn nastal, kdy by stanice B
vysílala proud k A.

Co však se stane, vyšlouli ob stanice souasn své proudy?

Oba hlavní proudy setkají se jako prvé v chodb hlavní a vzájemn
se zastaví. Staniní proudy však v chodbách a a b postupují bez pe-
kážky dále, a protože zastavené proudy hlavní nepsobí více na tur-

nikety, otáejí se tyto voln psobením proud staniních. Vysílajíli

tedy ob stanice souasn své proudy, toí se turnikety na obou stanicích

a sice vlivem proud staniních.

Opakujme strun výsledky nabyté:

I. Vysílali pouze A proud, jest turniket v A v klidu, v B
M toí.

II. Vysílali pouze B proud, jest turniket v B v klidu v A se toí.

III. Vysílali A i B souasn proud, pohybují se oba turnikety.

Píklad snad lépe objasní psobení této soustavy. Dejme tomu,

te A chce opt do B poslati signál: — u — U, že však souasn B
k .\ telegrafuje jiný signál: — uu— . Pochod jest tento:

Okamžik první. Stanice A pejíc sob, aby v B ukázal se

BÍgnál: — , vysílá proud; stanice B však souasn chce týž signál po-
slati k A; ob stanice tedy vysílají své proudy, ehož následkem jest

i dli- III.), že oba turnikety se toí, t. j. že v A i v B ukáže se signál: —
jak žádáno.

OkamHk druhý. A chce poslati signál U a nevysílá tedy proud

;

podobn B z té/.e .píiny proudu nevysílá, turniket se tedy ovšem
netoí, a na obou stanicích objeví se signál u.

Ohamiik tetí. A vysílá proud, B proudu nevysílá. Výsledek
(dle I) pohyb turniketu v B ili znamení: — na této stanici, a klid

turniketu v A éili signál U.
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OkamHU /rrf/j. A nevysílá proudu, B však proud vysílá. Dle

II. bude sé tedy turniket v A toiti dávaje zde signál: — , kdežto v

B

zstane v klidu, což naznaili jsme znamením U.

Sestavímeli výsledky, obdržíme tento pehled. Objevil se zajisté

v prvním okamžiku v Ií signál: — v A pak —
v druhém „ „ „ „ u „ „ „

v tlV'ctím n » j, » — „ » » u
ve tvrtém „ „ „. „ y „ „ „ —

Obdržela tedy stanice li signál — u — u, a souasn stanice

A signál — UU — ,
pi emž šeteno pi vysílání a nevysílání proudu

na každé stanici týchže pravidel jako pi telegrafii jednoduché.

Piznáváme se, že porovnání, jehož užili jsme k objasnní tohoto

systému, jest ponkud píliš hmotné a že v mnohém ohledu pokulhává.

Bez pomoci výkres není však možno pímým spsobem podati vy-

svtlení takové, z nhož by princip této soustavy jasn vysvítal. A pece
zdá se nám práv tento princip zasluhovati, abychom se s ním blíže

seznámili, nebo jím umožnno, co zprvu jevilo se nemožným. Jest

v telegrafii mnoho vynález zajímavých, které pro dalekosáhlé následky

své všeobecnou pozornost k sob poutají, málokterý však eší úlohu

tak obtížnou spsobem tak jednoduchým a všeobecn pístupným. Proto

mli jsme za svou povinnost vylíiti základ dvojité telegrafie obšírnji,

než se jinak s úelem tchto lánk srovnává, doufajíce, že zajímavost

pedmtu bude dostatenou omluvou nevyhnutelné suchopárnosti výkladu.

Nejnovji vyskytla se také soustava množná (multiplex systém),

pi které jest možno, zasílati nkolik rzných zpráv souasn po témž

drát v témž smru. Promluvíme o této soustav pi nkteré píle-

žitosti píští, a podotýkáme zde toliko, že vyvinula se ze soustav

telefonických.

K nejzajímavjším zjevm v oboru telegrafie náleží zajisté telegrafie

podmoská. Mnoho práce i dmyslu bylo potebí, než bylo možno
zasílati zprávy do vzdáleností tak ohromných a to za tak nepíznivých

okolností, jakým podrobeno jest lano spoívající na dn moském.
Nejvtší obtíže vzešly z toho, že úinek elektrického proudu na stanici

pijímací nejeví se úsen, nýbrž že dá se porovnati asi se zvukem,

který zvolna se sesiluje a pak opt pomalu doznívá. Nemloli se po
každé ekati, až by úinek dostoupil nejvtší své síly —

> ímž by se

bylo signalisování velice protahovalo — bylo teba užiti nástroj velmi

citlivých, které by již pi slabém proudu dávaly zetelné signály. Ta-

kovým aparátem jest Thomsonv zrcadlový galvanometr, který však

dává toliko pomíjející signály optické, ímž tení telegram stává se

nespolehlivým. Thomson sám nahradil tento svj aparát jiným, který

píše telegrafické signály trvalým písmem na proužek papíru a zastává

tedy v podmoské telegrafii tutéž úlohu, jako aparát Morsev v telegrafii

pozemní. Tento syfonový znamenatel (Thomson's syphon recorder)

náleží k nejzajímavjším pokrokm podmoské telegrafie, jest však

bohužel píliš složitý, aby mohl býti bez pomoci výkresu vypsán.

Jiný pedmt poutající k sob pozornost obecenstva, jest telefonie

ili telegrafie zvuku, kjejímuž vývoji pojí se jména Reiss, Grey, Graham
Bell, Lacouraj. v. V tomto odboru pokroeno již tak daleko, že i celá
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slova lidské mluvy možno telegrafovati, a byl to v tomto ohledu zvlášt

artikulující telefon Skota Grahama BdJa, který na poslední výstav

Filadelfické budil pozornost znalc i neznalc jak jednoduchostí pijí-

matele, totiž onoho aparátu, který na pijímací stanici opakuje slova

na stanici vysílací mluvená, tak i dmyslným upravením aparátu vysí-

lacího. Ke tohoto kovového Demosthcna není sice píliš hlasitá, ale

pece dosti srozumitelná. Jakých úspchu se v tomto oboru ješt
dokáme, nelze íci, posud ovšem vidíme jen zajímavé pokusy a mnoho-
slibné poátky, nedospli jsme však ješt tak daleko, abychom shro-

máždni jsouce na stanici telegrafní mohli naslouchati eem Gladsto-

neovým o ukrutnostech tureckých, aniž jest nám možno árii zpívanou

ve velké opee Paížské penésti telegraficky do prostor našeho pro-

zatímního divadélka.

Telegrafování tepny objevilo se též nedávno co novinka v a so-

li. Aparáty, které upevnny byvše v záruí samoinné zaznamená-

vají úhozy tepny na proužku papíru (sfygmografy), jsou již dávno

známy : týmž spsobem pak. jakým v tchto pístrojích pohybována

páka, jež zaznamenává úhozy tepny, dá se také zpsobiti, aby pi každé

rán tepny úinkovati se jal elektrický proud, jenž zstává mezi jedno-

tlivými úhozy perušen. Tohoto periodicky perušeného proudu možno
pak užiti v jakékoliv vzdálenosti k tomu, aby bud pouze pomíjejícími

lignály optickými, i pro vtší shromáždní viditelnými znázornil chod

tepny na druhé stanici, bud aby periodickými signály zvukovými ozna-

moval úhozy tepny na mnoho mil vzdálené, aneb aby konen trvalým

spsobem zaznamenal trvání jednotlivých mezidobí, pi kterémžto po-

sledním spsobu mohl by si léka dáti pinésti do bytu authentický

obraz tepny svého vzdáleného pacienta, a léení „písemní" nabylo by

pak pece jistého reálného základu. Mimochodem budiž zde podotknuto,

že r. 18G9 telegrafickým spsobem ozývaly se ve všech elných mstech
Spojených obcí rány onoho kladiva, jímž zarážen poslední beh v ko-

leji dráhy pacifické. A zde úhozy byly ovšem nepomrn hrubší, není

pece podstatného rozdílu mezi telegrafií tepny a mezi ranami kladiva

ozývajícími se souasn v místech na sta mil od sebe vzdálených.

Telegrafování fotograf, o nmž nedávno tolik psáno, honosí se

práva tímto ponkud sensaním titulem Dosti obecn znám jist

totiž aparát, pvodn Casellim sestrojený, jímž telegrafují se aatografy.

Písmo na vysílací stanici napsané (obyejn na staniol neb podobnou
látka) reprodukuje se totiž cestou elektrochemickou na stanici pijí-

mací \énié bod za bodem. Týmž spsobem lze ovšem na míst písma
laovati též jakoukoliv kresba. Pokusy v Paíži provedené záležel]

pak vtom. že obrysy podobizny pimeným inkoustem hýly provedeny
na fotografii samé. a ie tato automatická kresba telegrafem byla dále

dopravena Tot ona telegrafie fotografií, pi které patin fotografie

hraje toliko úkol šablony pro kreslí

Podobného ponkud nepimeného jména dostalo se ješt jinému
noveiini vynálezu, totiž EdisOTlOV elektrickému pén, které má tu

»las1 /hotoven.V jím vskres (neb písmo) slouží za originál na

veliký poet vrných a snadné zhotovitelnýcb kopii Podstata tohoto

velmi dmyslného vynálezu jesl co možná nejjednodušší. V úzké trubici
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vr/í totiž dlouhá jehla, jejíž špika dole z truhice malounko vynívá.

Tato jehla se pohybuje velmi rychle nahoru dol, ímž se stává, že

její špika hbit z trubice vyniká a v ní opt se ukrývá, ilejsujemeli

iont o trubici na papíe, propichujc tedy jehla papir drobnými, husté

vedle sebe stojícími dírkami, tak že všecky rysy námi provedené objeví

se co áry propichované. Tento probodaný papír slouží pak za šablonu.

Položimeli jej totiž na jiný papír a pojedemeli pes néj obarveným

válcem, pronikne barva dírkami rys a na podložce objeví se vrná
kopie propíchaných ar.

Zbývá toliko, abychom ukázali, ím zpsobuje se rychlý pohyb

jehly, a tu setkáváme se opt s elektinou. Na vrchním konci trubky

umístn jest totiž miniaturní strojek hnaný elektinou, která se mu
pivádí pomocí drát z baterie kdekoli na stole neb vedle stolu po-

stavené. Úlohou tohoto strojku jest, aby zpsobil onen bleskorychlý

pohyb rýsovací jehly. Jest patrno, že elektina hraje zde úlohu — a
dležitou — pece ne principielní. Princip tohoto vynálezu jest úpln
nezávislý na síle, jaké se ku pohybu jehly užívá, ovšem ale nelze na

ten as zíditi pro jinou sílu strojek tak drobný a lehký, jako pro

elektinu, proež jí užito a vynálezu Edisonové dáno jméno péra

elektrického.

Užívání tohoto péra jest prý docela snadné a pohyb jeho volný

i pi bodáni jehly do papíru, a to nepochybn následkem velké rychlosti

onoho kmitavého pohybu jehly. Tím rozmnoženy jsou opt o jeden

ony prostedky, jimiž obtížná a duchamorná práce pepisování listin

a pausování výkres má býti odstranna. Poet tchto prostedk jest

již znaný, ale mezi mnohými jinými, po výtce fotografickými spsoby
zdál se nám Edisonv pro zvláštnost a pvodnost svou pedevším

hoden býti popisu.

Opouštjíce pole elektiny, obracíme se k odboru, v nmž echy
smle rovnati se mohou zemím jiným, totiž k hornictví.

I zde, jako v mnohých jiných odborech, bylo zavedení parního

stroje poátkem ilého pokroku. Mocný tento motor netoliko nepomrn
usnadnil práci tam, kde pímo mohl býti upoteben, ale blahodárný

jeho vliv jeví se i v celém spsobu dolování vbec. Vlastnost parního

stroje, která malému prmyslu stala se tak nebezpenou, totiž jeho

snaha centralisaní, psobila v hornictví práv co nejprospšnji, neb

jen tam, kde se práce hornické podnikají ve velké míe — dle je-

dnotného, soustavného plánu a pomocí prostedk dokonalých — ,
jen

tam mohou se potkati se žádoucím úspchem.
Odstraovati vodu z dol bývalo vždy prací nejobtížnjší, a práv

tím, že nkteré doly Cornwallské v minulém století byly zatopeny

v takové míe, že staré prostedky k odstranní vody více nestaovaly,

byla dána mocná pobídka ku zdokonalení parního stroje. Nyní jest

vodotažný parní stroj nutnou ástí zaízení dolového a jen ídké jsou

pípady, kde lokální pomry dovolují užiti jiné síly, zejména vodní,

k témuž úelu. Tam, kde veliké a mnivé spousty vodní zmoci se musí,

což zhusta se stává v dolech uhelných, pracuje obyejn zvláštní sou-

stava stroj vodotažných, která nkdy nazývala se také Cornwallskou,

a která oku laika tím bývá nápadnou, že není pi ní žádného toivého
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pohybu, který obyejn za jakýsi nutný atribut každého stroje bývá

považován. Nemžeme zde tchto stroj vypisovati, však podotýkáme,

že podobný stroj, ovšem velmi malý, ale tím pehlednjší, pracuje ve

vodárn Karlínské. Každý, kdo takový stroj vidl, pamatuje se zajisté

ua zajímavou okolnost, že pohyby jeho nedjí se nepetržit, nýbrž

že stroj pravideln ob as kratší neb delší dobu odpoívá, ímž iní

na pozorovatele dojem bytosti obdaené vlastním, samostatným životem.

K tmto strojm vodotažným druží se dále jiné, jichž úlohou

jest, aby výtžek prací hornických vyvážely z hloubi šachet na svtlo,

a které se proto zovou stroji vyvážeeími (Fórdermaschinen.) Pochod

vyvážení jest asi tento. Ve zvláštním, k tomu úelu vyhrazeném oddílu

šachty (v šacht vyvážecí) pohybují se dv, nyní obyejn železná le-

šení, tak zvané klece (Fordergestelle, cages), a sice tak, že vždy

jedna klec jde dol, kdežto druhá — vedle — jde souasn nahoru.

Do klece vystupující postaví se hnut, totiž hornický vozík, s rudami,

uhlím, solí atd., v kleci sestupující pak nalézá se prázdný hunt. Dojdeli

vystupující klec nahoru, vyjme se z ní plný hunt a nahradí prázdným :

souasn došla však druhá klec na dno šachty, kde zase prázdný hunt

za plný se vymní, naež tato klec vystupuje a druhá se spouští.

Každá klec visí na silném lan, které nyní velmi asto bývá upleteno

ze železných neb ocelových drát ; tato lana pak navinují se na velká

kola, zvaná bubny lanovými, a sice tak, že, kdežto jedno lano na buben

se navinuje vytahujíc klec vzhru, z druhého bubnu lano se svinuje

spouštjíc souasn druhou klec. Úlohou vyvážecího stroje jest pak

jednoduše, aby otáel tmito lanovými bubny, a sice stídav v jednom

a v druhém smru; Síla potebná k tomuto pohybu jest ovšem znaná,

ježto se mnohdy tžký náklad v kleci vyváží a již lano samo, které

zárove vytahovati se musí, velkou váhu má. V dole Vojtšském v Pí-

brami, jehož hloubka dosáhla již 1000 metr, 1
) váží ku p. ocelové

lano, jeli úpln svinuto, 1400 kilogram a náklad stíbrných rud 1000
kilogram. Vyvážecí stroj na této šacht pracující jest ovšem pim-
en mocný, má sílu tí set koní, a jeho lanové bubny mají prmr

i metr.
Jest patruo, že by se stroj vyrážecích mohlo také užiti ku spou-

štní havíi) do Šachty a k optnému jich vytahování. Tento spsoh
má však mnoho obtíži a lezení po žebících ili ..fártech" jest posud

obvyklým všade, kde se neužívá zvláštních stroj, jimiž se toto lezení

runí v pouhé pestupovaní. Stroje takové šlovou lezouny (Fahr-

kfinste), a zízeny jsou (v zásad) následujícím spsobem. Pedstavme
si dva žebíky svisle povšené naproti sob tak, že píle obou na-

lézají se \e Btejnýcb výškách; pro uritost nazveme jeden žebík A.

druhý B. Na prvním (nejspodnjším)'píli žebíku A nech stojí haví.

Spnstme nyní žebík I! <> jeden pHéel a zárove vytáhnme žebík A

o totéž výšku: tím se -tane. že první píe] žebíku A pijde na

stejnou výši - ti lim pilení žebíku IJ, a haví, který Stál na onom,

maže nyní vidné pestoupiti na tento. Vrátili se pak oba žebík] do

') V t<'-to Šacht mohlo by na selíc býti postaveno deset takových vži,
jako jest vž chraara sv. Vitskho v Pnu
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pvodní polohy, jsou pííc obou opt na stejné výši, a haví snadn
s tetího píle žebíku B (kde nyní stál) pestoupí na tetí píel A.

Opakujcmcli nyní pedešlou hru, spustímeli totiž žebík B o jedni

píel a zvednemeli A o tutéž výšku, bude se tetí píel žebíku A
nalézati proti pátému píli žebíku B, a haví pestoupí tedy na tento,

naež žebíky vrátí se do pvodní polohy, a horník s pátého píle
žebíku B pestoupí na pátý píel žebíku A. Z toho jest patrno,

že náš haví, aniž by byl vystupoval do výše — pestupovali ponze

s žebíku na žebík — dostal se z prvního píle na pátý, a mohl se

dostati týmž spsobem na kterýkoli píel vyšší, pi emž žebíky se

toliko stídavé o malý kousek spouštjí a zvedají. Snadno také na-

hlédneme, že takto i celá ada haví zárove mže postupovati, teba
si jen pedstaviti, že pi zaátku pohybu na všech pílích žebíku A

stojí i>o jednom muži, a že pak pi dalších pohybech vždy všickni

souasn pestupují z A na B, a z B na A. To princip lezoun.

Ve skuteném provedení neužívá se ovšem žebíku, nýbrž silných BOUtyí,

totiž železných neb devných trám, na nichž ve stejných a dosti

velikých vzdálenostech upevnna jsou stupátka pro „fárající" horníky, a

které zvláštním parním strojem uvádjí se v ono stídavé pohybování, jaké

jsme nahoe u žebík pedpokládali. Nemusíme dodávati, že ku „fárání"

na lezounu je teba jisté obratnosti a chladné krve, nicmén poskytuje

se tím horníku velké ulehení proti vylézání po žebících z hloubky

nkolika set metr.
Krom erpání vody a vyvážení látek i hornického mužstva vy-

žaduje dolování ješt ventilace. Jest totiž teba, aby odstrann byl

vzduch, který dýcháním, hoením kahanc, stílením skal a jinými pí-

inami stal se nedýchatelným, a aby nahrazen byl vzduchem istým.

Nedali se toho dosáhnouti tak zvanou pirozenou ventilací, neb pomocí

„vtrných pecí," jimiž se zahíváním vystupujícího proudu vzdušního

prvan zmocuje, musí se užiti stroj ventilaních, pohybovaných nej-

astji parou. Ventilátory tyto sestrojují se rozmanit, nkdy ve tvaru

pump, obyejn však co mohutná kola kídlová, která otáejíce se

vzduch do mocného pohybu uvádjí.

Také vlastní práce hornická v dolech došla znaného ulehení
zavedením stroj, a to jednak zdokonalenou dopravou podzemní, jednak

stroji vrtacími. Doprava ve štolách vodorovných neb naklonných dje
se na mnohých místech už prostedky mechanickými, mezi nimiž obzvlášt

stroje pracující o stlaeném vzduchu zaujímají dležité místo. Použití

páry v dolech samých jest spojeno s mnohými obtížemi (a není vy-

loueno, jak mnohé píklady ukazují), a užívá se tedy s výhodou stla-

eného vzduchu co nositele síly. Nahoe stlauje se totiž vzduch strojem

parním neb vodním a žene se pak trubicemi do hloubky bání. kde

pracuje v menších strojích tak, jako pára ve stroji parním. Spsohu
toho použito k doprav ve štolách a namnoze také ku pohybování

stroj vrtacích. Tmito stroji dostalo se horníku velikého ulehení,

neb vyvrtávání ili lépe eeno vytloukání dr pro náboje, jimižto skály

se trhají, jest prací velmi namáhavou a zdlouhavou, kdežto vrtací stroje

vyžadují pouze snadného ízení a pracují pi tom mnohem rychleji.

K nim druží se ješt jiné stroje, které v dolech uhelných vykouávají
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podsekávání ili „šramování" uhlí. Práce tato jest asi následující :

Štola žene se v uhlí samém, t. j. není než chodbou povstalou vybíráním

uhlí. Chcemeli štolu hnáti dále, vybíráme tedy v jejím ele uhlí, což

pi práci šramovací dje se tím, že pi dn a pi obou stnách vy-

sekává se v ele štoly hluboká rýha (šrám), tím pak oddlí se mocný
balvan uhelný, který jen na strop a na stran zadní souvisí s ostatní

hmotou. Není pak více teba mnoho práce, aby se balvan úpln od-

trhl, pi emž obyejn na nkolik kus se rozpadne. Šramování jest

práce netoliko obtížná ale i nebezpená, neb se rýha spodní dlává
nkdy tak hluboká, že dlník, aby ji úpln vypracovati mohl, ji z pedu
rozšíiti a clo ní se pi práci položiti musí. Utrhneli se pak balvan

ped asem, jest horník ztracen. Stroje šramovací vykonávají tuto

práci bez nebezpeí a rychle, avšak pro složitou svou konstrukci a

nkteré nedokonalosti nedošly posud obecného rozšíení.

Mluvíce o pracích podzemních nemžeme nezmíniti se o etných
nových látkách explosivních, které trhání skal nemálo usnadnily, a mezi

nimiž dynamit stojí v popedí. Nehody, které s užíváním dynamitu

posud byly spojeny, povstávají z neopatrnosti a namnoze i z nezná-

mosti nového materiálu. Že lze provésti velké práce trhací bez ne-

bezpeí, dokázalo povstné roztíštní skaliska „Pekelné brány" v Novém
Yorku, o nmž svým asem v tchto listech referováno.

Jest konen pirozeno, že zamstnání tak nebezpené, jakým jest

práce v dolech, nezstalo bez prostedk, jimiž veškero nebezpeí pokud
možno, zameziti se má. K tmto aparátm bezpenosti náleží v první

ad kahanec Davyho a veškery jeho obmny. Jak známo, vyvinují

uhelnách plyny, které zapálíce se o plameny otevených kahanc
dolových, strašné výbuchy zpsohují. Jsou to „škodné vtry," nejhorší

nepátelé horníkovi. Kahanec Davyho zakládá se na tom, že plamen

ohrazený jemnou drátnou síti nikdy touto sítí neprošlehne. *) Vneseli

íhanec takový do prostoru, kde plyn uhelný se vyvinuje, vnikají

škodné vtry do kahance a zde se s malými výbuchy spalují, ale

tyto výbuchy nesdélují se plynu okolnímu, a mdlý, modravý plamen
kahance upozoruje horníka ihned na nastalé nebezpeí. Tento kahanec
byl mnohonásobn mnn a zdokonalen, princip jeho však zstává týž.

Bohužel stává se, že horníci nedovedou sob vždy vážiti tohoto spo-

lehlivého pítele a bud nedbají, aby sí zstala neporušena, neb ji

íli to naped již zamezeno) dokonce i otvírají.

Také aparát vyvážed opaten jest vším, eho ku bezpené práci

teba. Pohyb lanových bubnu muže býti mirnn a úpln zaražen moc-
ii\mi. zhusta parou v innost uvádnými brzdami, a klece zaízeny jsou

tak. že teba by se i lano petrhlo, klec pece nesítí se do hloubi

ty, nýbrž Bamoinn se zachytl a zstane viseti, kdežto jiné aparáty

ukazuji v každém okamžiku v dome šachetním, kde která klec se na-

lézá, aby strojník dle toho mohl íditi bh vyrážecího stroje tak, jak
toho vyžaduje bezpenost dopravy. Podobným úelm slouží také soustava

tlová, pomoci které horník v ln zem pracující zstává ve spojení

s lidmi nahoe; nelze ovšem vypisovati veškery soustavy, nýbrž staí

Plamen svíky ku p. dá se podobí sít! drátnou takka petnouti
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podotknouti, že staro signály ist mechanické a takové, kde zvuk

holemi se vedl, nahrazují se ím dále tím více telegrafy elektrickými,

pneumatickými a pod.

K pracím hornickým pojí se do jisté míry také stavba hnula.

která v poslední dob dospla k dílm neobyejn smlým. I zde má
stlaený vzduch úlohu veledležitou. Jen použitím vrtacích stroj hna-

ných stlaeným vzduchem bylo možno proraziti Alpy tunelem Mont-

ceniským a podniknouti druhé dílo, ješt smlejší, pod horou sv.

Qotharda. x
) Tyto vrtací stroje pracují netoliko velmi rychle, ale po-

skytují i tu výhodu, že vzduch z nich unikající chladí a ventiluje

dusné prostory podzemní. Pi stavb tunelu Gothardského dje se

také doprava materiálu lokomotivami, v nichž zastává stlaený vzduch

místo páry. Stlaování vzduchu dlo se pi stavb tunelu Montceniského

a dje se i u tunelu Gothardského pomocí stroj vodních, protože

etné bystíce Alpské poskytují laciné síly hnací s dostatek.

Jako stavba tunel, vyvinula se i stavba most v míe pekva-
pující hlavn vlivem železných drah. Promluvili jsme již ve lánku
o vývoji železných drah 2

) — ovšem velmi strun — o rozvoji stavby

mostní, obmezíme se tedy zde na jeden moment zajímavý, totiž na

zmnu nastalou v zakládání pilí. Jest to hlavn spsob pneuma-
tický, jehož užití umožnilo rychlou a bezpenou stavbu mostních pilí,

a usnadnilo takto nejobtížnjší ást stavby mostní. Pi starším spsobu
zakládání pilí užíváno, jak známo, jímek; místo, kde pilí v ece
státi ml, ohradilo se totiž nepromokavou stnou, a z prostoru takto

ohrazeného vyerpala se voda, naež pilí uvnit v suchu byl vyzdn.

Avšak zaízení a udržení jimky po as stavby jest vcí dosti nesnadnou.

a spsob stavby, jímž jimky stávají se zbytenými, dochází stále vtšího

rozšíení. Ježto pak i prostední pilíe nového mostu Podskalského

tímto spsobem se zakládají (kdežto pobežní pilíe v jímkách se staví),

nebude snad nezajímavo, pihlednemeli k této method ponkud blíže.

Ponoímeli obrácenou sklenici do vody, shledáme, že voda uvnit

sklenice níže stojí nežli vn. Jest to vzduch ve sklenici uzavený,

který vod výše vystoupiti nedá. Kdy bychom mohli ješt více vzduchu

do sklenice vehnati, klesla by voda ješt hloubji, zárove by však

vzduch ve sklenici obsažený nabýval vyššího napnutí. Pi pneuma-
tickém zakládání pilí provádí se pochod zde vypsaný ve velké míe.
Jako ponoujeme sklenici do vody, tak ponouje se do eky mohutný
železný zvonec ili keson (caisson), v nmžto ást vzduchu zstává

uzavena. Dosedneli keson na dno eky, vhání se pomocí zvláštních

stroj do jeho nitra vzduch, a sice trubicemi prostupujícími skrze

strop zvonce, ímž voda z kesonu nadobro se vytlaí. Když takto

nitro vyrušeno jest, vstoupí dlníci do zvonce a prohlubují uvnit dno

eky, pi emž keson pozbývaje podpory klesá stále hloubji. Dojdli

kopání na spolehlivou pdu základní, nepokrauje se v nm dále, a

v kesonu pevn usedlém poíná se stavba pilíe. Pi tchto pracích

jest nitro zvonce prosto vody, ovšem jen psobením vzduchu v nm
') Také echy honosí se nyní tunelem znané délky. Jest to tunel Spíc-

berský u Eisensteinu, proražený veskrze 21. pros. 187G.
*) Viz Osvtu, ro. V. díl II. 885.
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zaveného. Protože pak tento vzduch etnými nepatrnými skulinami

i dnem eišt zvolna uniká, musí se stále nahrazovati, což ostatn

již pro nutné obnovování vzduchu dýcháním a p. zkaženého jest nutno.

Stroje ženoucí vzduch do kesonu jsou tedy stále v innosti. Zajímavo

jest pozorovati úinek, jejžto má stlaený vzduch na dlníky v nm
pracující, a jenžto se jeví hlavn pocitem tlaku v uších, zrychlením

tepny (až o 50 procent) pi souasném zmenšením objemu jejího, a

silným potem, tak že jest pi opouštní kesonu vždy teba opatrnosti.

Toto vstupování a vystupování má však i z technického stanoviska své

obtíže, neb kdy by se ve strop kesonu otevel ku p. záklop, jímž

by dlníci vstupovati mli, unikl by tudy ihned vzduch a do kesonu

vstoupila by spodem voda. Aby se to zamezilo, zízená jest jakási

malá pedsí. Na strop kesonu jest totiž (vn) komora, která pi
malém objemu svém snadn vzduchem se naplní. Komora tato sou-

visí s nitrem kesonu záklopem
,

jejžto neprodyšn uzavíti lze , a

podobné neprodyšné dvée vedou zvení do komory. Tmito dvemi
vstoupí nejprve dlník do komory, naež dvée za sebou zave. Nyní

naplní se komora stlaeným vzduchem, tak že pak dlník záklop

otevíti a do kesonu vstoupiti mže, aniž nastane nebezpeí výše na-

znaené, nebo vzduch z kesonu nikam uniknouti nemže.
Vypsali jsme zde ovšem jen princip pneumatické methody ; každV

Pražan má práv píležitost o praktických detailech pouiti se vlastním

názorem u mostu Podskalského. O jiných ješt spsobech zakládání

nebudeme zde slov šíiti, any nemají takové zajímavosti jako spsob
pneumatický.

Že vedle pilí zdných — tak neb onak založených — užívá

se nyní zhusta pilí železných, *) jest vbec známo. Tyto pilíe

podobají se namnoze v principu jehlovým ili pilotovým pilím starých

most devných, jen že na míst devných pilot musíme si ped-
staviti malý poet dutých železných rour, jichž vnitek vypluje so

obyejn betonem. 2
) I tohoto spsobu máme v Praze píklad: stední

pilí mostu vedoucího z nábeží na Žofín jest železný.

Koníce tento pehled zmíníme se ješt o zajímavém projektu

pro nový most pes Temži v Londýn. Nejvýchodnjší most posavadní
— povstný London-Urid^e — už totiž nepostauje komunikaci v tchto

i li Londýna ; usneseno tedy zíditi ješt východnji nové spojení

obou behu Temže. Obtíž tu záleží v tom , že nový prostedek

komunikaní nesmí vaditi plavb lodí stožárových. Navrženy tedy oby-

ejné mosty otáecí (které obas otvírají plavb volný prchod), jakož

i mosty tak vysoké, aby lod pod nimi propluti mohly; navržen pívoz

parní a pomýšleno konen i na zízeni nového tunelu pod Temží.

Jeden návrh však uchýlil se od tchto obyejných cest: Barclay Hrnec
navrhuje totiž most, který by neležel pevn na pilíích, oýbrž eo celek

s pilíe na pilí, a tedy se behu na beh pejíždl, ponechávaje vždy

mezi okterými pilíi volnou cestu plavební. Pouhý roní náklad na

pohybováni mostu pá) vsak navrhovatel sám na 100.000 zl.

'i <>d tchto rozdílné j.sou pilíe zilné, v kterých železné pilony jsou

postaveny, jako u mostu Františko Josefa ;i u železné lávky.

aíšenhta vápna a hrnbého štrku.
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Vypravuje

A. V. Šmilovský.

(Pokraování.)

XII.

Doktor Sluka dobe vdl, pro Ledvinoví radil, aby ze Starých

Hor vrátil se pšky dom. Z poátku šlo ee ovsem tžko našemu re-

kovi, le kdy/ se chut rozešel, pozoroval blahodárnou úlevu na tle
i mysli. Zaražená krev se v nm chzí rozproudila a osvžila, a stí-

snná mysl ponenáhlu se v nm pozvedla a zjaila. A nebyl z tch,

kdož pes všecky pohromy nadje a slepou dvru v neznámou budoucnost

chovají a frási ladn vyšoenou ve mdlobách svých za hofmanské kapky
berou : pece nebyl s to, aby se ubránil pomyslu, že v slibu doktorové

leží zdravý zárodek pomoci, který bohdá asem vyspje v prostedek,

jímž životní jeho blaho, siln povadlé, opt oživne a se zazelená. Doktora

znal již po léta. Že není krasomluvným sofistou, vdl najisto. Zcela

vážn mluvíval doktor zídka kdy, ale humor, jenž prosvítal z eí jeho.

nebyl onen mlký a planý humor, jímž tisícové všedních lidí uchraují

se bolestí, které na šlechetnjší srdce doléhají a ped asem je hubívají,

nýbrž byl to humor hluboký a úrodný, jenž rodí se z nehody mezi

velevznešeným ideálem a titrnou skuteností životní, humor podobný
tomu, kterým horuje král Lear, vyštvaný za jekotu boue v nelidnou

pustinu, kterým filosofuje Hamlet, odkopávaje na hbitov lebku. Led-

vina dnes po prvé teprv dobe chápal, pro doktor Sluka te jenom

Shakespeara.

„Nejsili i ty kousek Lcara?" pravil sám k sob. „Hedviku

miluješ do zbláznní, a ona asi z dvodv titrné skutenosti k lásce

odpovídá zradou! Starohorský náš filosof pronikl rázem neshodu tu,

snad dostíhá ji až do dna a slibuje nápravu. Ovšem, pravil, že posud

Hedviku nezná, ale on ji pozná. Jemu postaí nkolik hodin, k emu
mn by nestaila léta, ba snad dlouhý s ní život. Nedám, dodal, za

železo zlato. Což mže zlatem tím mysliti, neli mou k ní lásku.

Uvidíli, že Hedvika všedním železem, odzvoní hranu mému životnímu

štstí. A já bych pece Hedvikou se spokojil, i kdy by byla všedním

železem; já bych je pozlatil láskou svou . .
."

Ledvinoví se pepjaly vážné vrásky pes elo, oko jeho hledlo
mdle a nestále. Tušil, cítil, že zvoliv si doktora za prostedníka zadal

si mnoho, nekuli všecko. Pemítal, nebyloli by dobe vrátiti se do

Starých Hor a odníti doktorovi odpis Hedvice, jenž sta se co sta
v nebezpených rukou byl uložen. Le naproti tomu vyvíral se ze

vzrušených jeho útrob jiný, divomocný hlas, by pln a zcela dvoval
doktorovu vhlasu a pátelství.

Ledvina se zastavil. Cítil, že jest Herkulem na rozcestí. Vrásky

na ele stopily se mu v studeném potu, srdce ml jako v kleštích,
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a jako bludní chodcové v plnoní tm tápaly v nejistil myšlenky jeho.

Krušiv se chvíli sžíravým zápasem duševním, pohodil vzdorn hlavou.

„Rozhodniž náhoda," vypravil ze sebe. „Padniž kostka podle

toho, koho prvního potkám."

Stoupaje mladým smrím do kopce zaslechl zpv z mladého dív-

ího hrdla. Srdce v nm radostí poskoilo. Za chvilku setkal se s mladým

selským dvetem.
..Nevrátíme se do Hor," pomyslil si, „doktor bude nejlepším

zástupcem ve smutné pi mé. Trpliv vykám konec, k nmuž ji pivede."

Jako s ela krpje potné setel i s duše traplivou sklíenost

a statnji a rychleji ubíral se k domovu. Bylo již skoro tma, když

sestupoval s kopce k Podhoí. Veee mu dnes po prvé chutnala a ze-

mdlené tlo hlásilo se k svému právu. Šlo na spaní. Slíbiv Lotince,

že zítra jí všecko poví, dal jí dobrou noc a uložil se. Usnul brzy a spal

tvrdé a pokojn.

Ptáno ped pátou hodinou se probudil, ustrojil se a odešel do

dvora, aby dal chase rozkazy ku dnešní práci. Nebe bylo zataženo

a podle vlhkého vzduchu soudil na déš. Když prohledl ješt polní ná-

adí potebné a tažný dobytek, vybral se s eládkou do polí. Oi jeho

toily se neustále stranou k Polomí a mysl jeho za nimi.

„Do veera," pemýšlel, „budu více vdti. Doktorovi trochu

nebude na pekážku. On neodstoupí od daného slibu. Dobrý bože

lásky, doprovázej jej na Polom k Hedvice!"

Ped osmou hodinou vrátil se dom. Všecka nedokavá pedložila

mu Lotinka obvyklé snídaní. Nasnídav se skládal jí ochotn úet ze

všeho, co vera odpoledne s doktorem Slukou projednával.

„Co tomu íkáš?" otazoval se sestry dokoniv vypravování.

„Doktor je ovšem uinná satira," odpovídala Lotinka pemýšlejíc

;

„ale satirikové mívají prohlédavou, na zkušenostech vysplou mysl,

a co více platí, i zdravé, dobré srdce. Že t Sluka vysoko váží, dávno

vím ; že té jako pravý pítel miluje, z toho jde, že v té choulostivé

záležitosti propjuje se ti k službám. Myslím, že sviv se jemu s dobrou

jsi se potázal. Že je doktor vdovcem, slyším po prvé."

„I mn to bylo novinou, z brusu novou."

„A novina ta je dležitá pro tvou vc," pokraovala Lotinka.

„Byv více let ženat bude znáti i ženské srdce anebo nalezne si aspo
snáze cestu k nmu, aby je poznal. Na konec jsme my ženy sob po-

dobny jako voda k dešti. Kdo jednu zná, zná všecky. Poznav manželku
svou nebude pi Bedvice tápati ve tmách. Negratuluji práv jí, že po-

drobí ji Sluka své kritice tob ale proto gratuluji. A on pravil zcela

vážn, že budešli chtíti, bude Hedvika ješt tvou?"

dá Tážn, ano dodal, že sází milion proti zlatce, že to dokáže."

„Je to smlé slovo, a že on je vypustil z úst, vydá dvojnásob

na váze. Vidím na tob, že máš nadji, že doktor dobe tvou pi skoncuje."

„Pochybujei*
„Bráním se pochybnostem, protože bych sama ráda vidla, aby

ten zápletek se ve tvj prospch rozpletl. Le tžko nepo-

chybovati. Pravil jsi, že doktor ješt dnes sem na Podhoí pijde, aby

Isi a Hedvikou?"
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„Slíbil tak na jisto."

„Tomuli tak, ekejme s klidnou mysli na nj. Bylo by marno
a zbyteno ped asem nco rozbírati, co nám posud nejasno. ekejme
;i doufejme."

„A myslíš, že odpov má bude míti na Hedviku dobrý úinek?"
Lotinka pokrila ramenoma.

„Abych ti pravdu ekla," odvtila po chvilce, „spoléhám se více

na listonoše než na list."

Ledvina si kroutil kníry.

„Poddav se doktorovi," dokládal, „vydal jsem se asi nad slušnost

ze svého. Le nemudrujme o tom a ekejme do veera."

Rozešli se; Ledvina do polí, sestra jeho za domácím svým ízením.

Práce jí i dnes nešla dobe od ruky. Byla uvnit nepokojnjší, než

ped Emanem na jevo dávala. Pesvdivši se, že láska Emanova je

skutenou vášní, trnula strachy o milovaného bratra. Schvalovala sice

v duchu, že uchýlil se o radu k doktorovi, ale strachu jí pi tom valn
neubylo. Domnívala se, že satirický Sluka nepojal v celé hloubce ne-

šastnou váše bratrovu, a byla by tomu radši bývala, kdy by byl Eman
sám, jako pravý a celý muž, si spornou vc s Hedvikou spravil, a
dalali se vbec spraviti. Nad to myslila od pedverejška více než jindy

na Královce. Nevidla ho tém dv léta. Psal ovšem ob as bratrovi

a Eman jí dal každé psaní peísti, ale to, co by byla Lotinka nej-

radji mezi ádky vytla, posud v žádném listu jeho nenalezla Lotinka

byla jako na muidle. Potají hlodala jí na srdci obava, žhavá i bitká,

že mladý, sliný a dobrosrdený vojín má asi ve Vídni známost, jež

tou mrou jej zaujímá, že ani na venek k svým rodim nepospíchá.

A že zdárným synem je, to vdla najisto. Za takových okolností

nebylo by ovšem na jiném než oplakati a pohrbiti myšlenku, na níž

visela celou duší svou, jež jediným útšným cílem byla jejímu živobytí,

jediným ržovým przorem do mlhovité budoucnosti.

Lotinka milovala první, celou silou dobrého srdce svého. Milovala

tajn a posud beznadjn, a tajná, samu sebe sžírající láska netlaí duši

mén než láska zklamaná. Proto Lotinka Emanovi tak dobe rozumla,
proto s ním tak trpla, proto se tak o bála.

Z bázlivosti, ženám milujícím pirozené, soudila, že naskytneli se

mrtvola, nepiletí jen jediný sup, nýbrž i druhý a tetí, aby stavili

své pospasy na ní. Lotince srdce strachem ustávalo, že nehoda, jež

Emana potkala, nezstane osamlou, že v záptí jí pijde nehoda nová.

nehoda, jež he nežli sup zatne se jí do živého srdce. Tím pomyšlením
rostl její nepokoj tak, že perostl všecku její rozvahu, jindy tak klidno-

jasnou.

Myšlenky Lotininy toulaly se bh ví kde, proto se krušila i prací,

jež jí jindy šla od ruky jako voda. I byla tomu skoro ráda, když ne-

mocný otec po ní volal.

Vstoupivši do jeho pokojíka, otázala se pívtiv: „Nechtl byste,

ote, abych vám njaký kousek na piánu zahrála?"

„Nech toho," odvtil posupn churavý staec. „Hráti, hráti!?

Mn není do hry."

„Snad aby dveka pinesla do vaniky erstvou vodu ze studn."
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„Pineste mn ji, pineste a utopte mne v ní!"

Lotinka mlela soucitné k otci vzhlížejíc.

„Bolest a ke," naíkal churavec; „v hlav, v kíži, v nohách.

všade, všude . . . k tomu nádavkem starosti o dti, starosti, až hlava

brní."

„Ty si 1 hlavy vypudte, tatínku," odvtila laskav Lotinka. „Já

i Eman se máme rádi, my se už o sebe postaráme."

„Krásn postaráte," prohodil kysele starý pán. „Co se Eman
nezení, co se ty nevdáváš? Léta jsou zde, máte na to as. Jak mám
od vás odejíti s pokojem do hrobu?"

„Než umete, ote, bude Eman dávno ženat a já dávno vdána."

..Chytrá, na zmrzlé kepelky! U ty, panenko, sedláka orati.

Než umru! Prosím pána boha co hodinu, abych umel. Ale jak umíti,

bez pokoje? Dej mi obklad."

Lotinka poslechla. Nemocný staec se na chvíli odmlel. Bylo

na nm vidti, že si erstvý obklad libuje.

„Sedni si," pravil laskavji na to. „Mám leccos na srdci, co chce

na jazyk. Sedni, Emane, sedni."

„Já jsem to, ote, Lotinka."

„Sedni a nevytrhuj mne."

Lotinka si sedla na podnožku nedaleko otce. Vdla, že má
dnes otec svou povídavou hodinu. Pilné dve jen litovalo, že nevzalo

si s sebou žádné runí práce.

„Štstí, ekne se štstí," rozvazoval churavec, „ekne se. Ale

já nevím, co je štstí, já vím jen co je neštstí. Kolik je mi let?"

„Šedesát devt."
„Deset, ticet, tyicet. Za tyicet let lovk zakusí, co je

-ti. Kdy bych se byl chytil pití, lépe by bylo bývalo. Vším se

opiješ, pivem, vínem; neštstím se neopiješ. Pálí na duši jako živý

uhel. Kletba!"

Lotinka se vytrhla ze svých dum. Slovo to posud z úst otcových

nezaslechla. Pohlížela zpytav i zvdav k starci.

„Bratr byl vsím vinen; já nebyl. On byl z ocele, bh ví, z ocele.

Co on chtl, všecko ohnul, a co se nedalo ohnouti, pelomil, na kusy
pelomil Byl o šest let starší než já a rodie vodil na provázku. Co
on, to rodie. Já byl jako /.másla; slaboch jsem byl, a lovk slaboch,

kletba Já neml se dáti pemluviti ! Mli jsme se tak rádi s Bartoškovic

Lenkou. Tak rádi jako dv hvzdiky na nebi. Pod kížem na Oraném
písahal jsem jí vrnost a lásku pi asn a vné spáse své. Bylo to

v sobotu, na Všechny svaté. Práv se smrákalo. Zvonili klekání, když
jsme pišli do mésta."

Nemocný staec se odmlel. Lotinka se tásla jako osyka. Tragika
tajemství, z nhož otec ped ní dnes po prvé tajeplnou roušku odkrýval.

omrazila jí ostrým severem duši. že nemluví o nebožce matce, vdla;
neb tato jmenovala se .Marie. A když si v/pomnla na strýce, na tu

suchou. p08HpDOU DOStftVa jeho, shledávala. Že otec pípadn jej cha-

rakterizuje. I jí, jež tehdái byla dvetem, ješt do školy chodícím,

zdál se strýc býti muž"m z ocele. Strýc byl advokátem a do BVé smrti

-oženil. (Jasem si nadlal jmní, že koupil Podhoí a v Praze dm.
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Trvalo to dobrou tvrt hodiny, než staec opt se dal do ei, ale

první myšlenky jeho nesouvisely s pedcházejícími. Lotinka již se

obávala, že na první svoue docela zapomnl, ale mýlila se. Z nieho

nic vzdychl najednou chorý staec

:

„Lenka, ubohá Lenka! Co mla dlati? Pinutili mne. Bratr.

Bh ho zatra! Byla se mnou sama druhá. Ped polednem jsem ml
svatbu s Marií Blahoutovic, odpoledne ve ti hodiny kieli na ulici

:

Lenka Bartoškovic skoila do rybníka. Je po ní, už jí nesou do már-

nice. A já se nesml na ni jíti podívat!"

Staec vypukl v keovitý plá; Lotinka zbledla jako kída. Srdce

se jí škubalo bolestí, neb ohromila ji dnešní myšlenka: „Za slabost

otcovu, za vinu strýcovu trpí Eman, strádám já!"

Staec pokraoval naíkavým tonem, jenž zpovolna pecházel ve

vzdor a ironii: „Co z toho mli, že mne pikovali k Marii? Já ji

neml nikdy rád, ona mne. Já v právo chodil, ona v levo, nikdy jsme

se poádn nesešli. Je už také pod zemí. Co z toho má, že svolila

k satku ! Vdla všecko, já jí to ekl, já ji prosil, ale bratr, bratr

mj musel míti na vrchu. Co z toho má, ani ervi se na nm nena-

jedli! Svdomí ml jak ten led; studené, tvrdé. Mrazilo mne, když

na mne promluvil. Však ono mu roztálo v kalužinu, když na správ
boží za mne musel odpovídati. Dobe ti, bratíku, dobe. Marie mla
u mne zlé asy, já u ní. Nic nám nešlo po chuti a žádosti jako jiným

lidem. Nebylo požehnání, byla kletba. Dlej co dlej, šlo to s námi

s kopce. Chudli jsme, chudli, až jsme schudli. Dm vyhoel, potlouklo

nám, zlí lidé nám brali, nemoc za nemocí, brzy já, brzy ona, neštstí

si nás vzalo do cviku. Co plátno, že bratr pomáhal? Peníze jeho ne-

vydaly, byly z áblova mšce. Chtl napraviti, odkázal nám Fodboí.
To že štstí? Kdo to praví? Marie byla už jako pára nad hrncem a

ve mn nebylo zdravé žíly. Starostí jsem nevdl kam hlavu položiti,

aby se jmní nerozprchlo, aby dti aspo nco mly. Nu máte; mjte
si. Pro se neženíte jako jiné dti? Kletba!"

Staec se znova odmlel. V duši Lotinin strhla se bouka od-

porných citv. Bylo jí trnáct let, když matku na Polomi pochovávali.

Jako vdné dít chovala v sob obraz matky své v líbezné památce.

Pokud její pam do minulosti sáhala, považovala matku svou za šle-

chetnou osobu. Tolik aspo mla za vc jistou, že matka všemožnou

péi na to vynakládala, aby dti její byly dobe vychovány. Teba
nebyla snad tak laskavá jako jiné matky, nelaskavou nebyla nikdy

k dtem svým. Všecko jednání její svdilo o tom, že s rozumem svým

svdomitou brala radu. A nyní najednou se dovídala, že manželství

rodiv jejích bylo nešastno. i snad slova choroduchého otce byla

jen prázdným peludem nezdravé, nezízené fantasie? Jak ráda by byla

Lotinka tomu víru dala, ale nebylo jí lze. Otec její míval nkdy za

dlouholeté choroby své svtlé hodiny, v nichž mluvíval nepokryt, jasn,

rozumn. Vše, co dnes jí vypravoval otec, pimlouvalo se ku pravd,
jisté a vrné. Také dvod, pro dal se do povídání o kalné minulosti

své, zdál se jí býti logicky naskrze správným. Nedávalo mu pokoje,

že dosplé dti jeho nevstupují ve svazek manželský. Ml za kletbu

vc snad nahodilou, smítaje vinu toho na slabost svou a nesvdomitost
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bratrovu. Nepokoj ten mu snad tak dsn sklioval duši, že nebyl

s to, aby jej déle ped svými dtmi tajil. Šlo asi ubožákovi o to,

aby vyzradí tajemství, trudné a tžké, ulevil zkormoucené duši. V ta-

kové myšlenky zabírala se podšená Lotinka, když starý otec znova

se ujímal slova.

„Lenka brávala na piano. Hrávala pkné kousky ; radost po-

slouchati. Do rána byl bych jí poslouchal. Mla zlaté prsty!"

Nkolik tch vt bylo Lotince optným dkazem, že otec mluvil

holou pravdu. Co jí posud bylo temnem, to se jí po tch slovích ná-

ležit vysvtlilo. Proto si dával ubohý starec od svých dtí na piáno

zahráti, že staré národní písniky pipomínaly mu jasné dni první

šastné lásky. Bez pochyby, že i Lenka šastnému milenci ty písniky

hrávala.

..Jest nejvtší as," dával se znovu churavec do ei, „abych

už šel do zemé si odpoinout. Rubáš mám už dávno ušitý, peníze na

poheb ve spoiteln, rakev nahoe v komoe vystlánu. Nedávejte mne
do hrobu nebožky ženy, nkam jinam."

Myšlenky ty, vyjímaje poslední, míval starý Ledvina tém kaž-

dého dne na jazyku. Lotinka soudila z nich, že duch jeho vrací se

do obvyklé své apathie. Nebylo jí to vhod, neb pes všecku bolestnou

tíse svou byla by ráda ješt nco bližšího slyšela o otcov minulosti.

Proto od otce neodcházela ekajíc trpliv, nezaboíli opt k ped-
stavám prvjším. Uplynulo asi pl hodinky. Zakašlala hlasit. Otec

sebou trhl.

„Jak je venku?" tázal se ledabyle

„Padá drobný deštík."

„A nedává se na as?"
„Kouí se z lesv."

Staec sklonil hlavu, jako by na nj šly dímoty.
Lotinka odcházela všecka rozrušena z otcova pokoje. Odešla do

kuchyn. Na panském dom zvonili poledne. Zaslechla z duli Emanv
hlas. Mla Emanovi sviti tajemství otcovo? Nepodobalo se jí, že

by dobe uinila. Mél sám hoe až po krk. Útlocitná dívka uznala

za dobré, ušetiti jej hoe nového. Za krátko na to sešla se s bratrem
v jídeln. Zasedli k obdu, le nechutnalo nikomu z nich.

.. Mvslil jsem," prohodil Eman, „že zastihnu tu doktora. Nebyl tu?"

„Nebyl."

„To ped polednem v Polomi nebyl. Anebo zstal tam pes
obd?"

„Snad dopoledne obešel si nemocné a pijde až po obd na

Polom.

...Možná. Snad ho to pes noc pešlo a do Polomi ani nepjde."
„Silné bych pochybovala. Sluka je muž od slova. Dalli ti slib,

nezruší ho."

..Kéž by dobe poídil! Nevím, kam se podíti bázní i nedo-
kavostí."

r Pokejme do veera."

Klepáno na dvée. Posel pinesl z pošty noviny a dopisy. Lo-
tinka peletla hltavým zrakem adresy. Byly ti, v jedné poznala ruku
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Kxálovcovu. Zbledla jako by ani kapky krve v ní nebylo; srdce sejí

úzkostí div nerozkoilo.

„Psaní z Vídn od Tomše," pravil živji Eman. „Necháme si ho

iiiiposled."

Když oba první dopisy pozorn peetl, sáhl Ledvina po Krá-

lovcov listu a rozlomil pee. Lotinka vzdychla mimovoln. Eman si

toho všiml a podíval se na ni. Lotince vrazila se krev do tváe, adra
se jí bouliv pnula a oko se svezlo rozpait na ubrus na stole.

Kmanovi to neušlo.

Octl dopis Tomšv a zabral se do nho. Kradí upjala Lotinka

na bratra oi. Vidla patrn, že obsah listu je neobyejný, ano pe-
kvapný. Eman zmnil barvu a levicí si prudce hladil bradu. Lotinka

znala jeho spsoby nazpam a vdla, že jen tenkrát prudce si sahá

do brady, když jej nco nepedvídaného mocnji dojímá. Krev se v ní

srážela hroznou pedtuchou, a když Eman dopis doetl, nebyla ani s to,

aby se pozeptala po jeho obsahu.

Emau znova zadíval se do listu, pak jej složil a schoval do

náprsní kapsy.

„Divná vc," vyjelo mu mimodk z úst.

Krout povážliv hlavou vstával od stolu. Oko jeho truchloboln

spoinulo na vteinu na seste.

„Musím do polí klidem," omlouval se nut sek poklidu. „Tomšv
dopis beru si s sebou, abych si jej náležit promyslil. Tomeš jindy pr-
hledný jako sklo, zabedl tenkrát v polotemné runy. Kdy by pišel

doktor, pošli ho dol za Zástrovskou cestu. Nebo a poká ; na veer
budu doma. Pak si dkladn pohovoíme o Tomšov dopisu. Neza-

pome doktora poslati za mnou, pijdeli."

Odešel. Lotinka ani nedutala. Když Eman byl ve dveích, po-

hánla ji nepekonatelná úzkost, aby bratra nazpt zavolala, le táž

úzkost zadrhla jí i hrdlo. Nebyla s to, aby jen jediné slovo pronesla.

Snad panenská ostýchavost, snad pedtucha, že láska její tajná na tra-

gický konec vychází, byly píinou, že nemla síly protrhnouti strnuti,

jež ji zachvátilo rázem bleskovým.

Když Eman odešel, nahlas zaštkala a z oí jí vyhrkly slzy po-

tokem. Plakala, až se vyplakala. Když ponkud rozbolestnnou mysl

Bizarní ukojila, jala se rozvažovati, pro jí Eman nedal psaní Krá-

lovcovo peísti. i tušil již její lásku k píteli svému? Podobalo se

tomu, ba Lotince se zdálo, že jest to krom vší pochybnosti. Ze šetr-

nosti, útlocitu, bratrské lásky aspo na nkolik hodin odvrátiti chtl
od ní jedovatou stelu osudu. Snad myslel, že pemýšlením uhodí na

prostedek, jak by trpký jed njak osladil.

Za tch nkolik hodin, než Eman se z polí na Podboí vrátil,

div Lotinka nedokavostí a nejistotou nezšílela. Málo že dvacetkrát

vybhla ze dvora na kopeek pod jilmy, aby se podívala, vracíli se

již bratr. Teprve k páté hodin spatila jej, an zvolna a vážn stoupá

do kopce k domovu. Lotinka vybhla nahoru do domu, do své ko-

mnátky a zalomivši rukama ped obrazem panny Marie, nad loženi

jejím visícím, vykikla úpnliv: „Marie matko! Smiluj se, nedej mi
bolestí zahynouti !

"
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Vrhla sebou na stolici k oknu, kde nejradji sedávala a ekala,

co ji nastane. Okno do dvora bylo oteveno, slyšela pádné kroky bra-

trovy, slyšela jeho hlas, jímž eládce nco naizoval. ekala, bratr

nahoru nepicházel. Vyskoila a matným krokem šla dol do pokoje

bratrova. Eman zatím byl odešel. Bez pochyby že šel naproti dokto-

rovi Slukovi. Lotinka prohledala jeho psací stl. Dva z dnešních do-

pis našla na nm, Královcova psaní tu nebylo; bratr je ml posud

pi sob. Odešla opt nahoru a složila rozpálenou hlavu do dlaní. Jak

dlouho tak sedla, sama nevdla. Když se ponkud z mraných trudv
vybrala, spozorovala, že se již stmívá. Pistoupila k otevenému oknu. Psi

vesele zaštkali. Bratr se vracel. Zaschlechla jeho hlas i hlas doktorv.

Bylo jí znova ekati, až doktor Sluka odejde, anebo bratr ji zavolá.

Vpravila se již v osud svj s trpkobolnou resignací.

xm.

Oba pánové vstoupili do pokoje. Doktor odloživ pláš a klobouk

usadil se na pohovce a opel ob ruce o kolena. Ledvina pecházel
po pokoji. Zastaviv se, tázal se dvrn Sluky: „Odpis mj jste tedy

Hedvice neodevzdal?"

„Neodevzdal."

„A pece jste mi vera pod ctí a vrou slíbil. ..."
„Že piiním se, aby Hedvika byla opt vaší," doploval doktor

Sluka pokojn.
„Že to dokážete," opravoval Ledvina.

„Slib stojí na mé cti a na mém k vám pátelství. Dokážu to."

„Prsní tón pesvdení, jímž slib svj obnovujete, nepokojí nikterak

divokou bouku, jež duší mou zmítá. Vždy jste, jak jste pravil,

- Hedvikou hrub ani nemluvil."

„Na tom nic nesejde, píteli."

„Zovete mne pítelem. Bh ví, že vám jím jsem z té duše. Na
vás jest, abyste v nynjším nebezpeném položení mém prokázal, že

i vy jste mn pítelem inlivým."

„Jsem jím, milý Ledvino, jsem. Vte, že neupímnosti není u mne
ani za halí a že hladká licomrnost tak ode mne vzdálena jako olovo

od zlata. Ovšem, chlubné plíce vylézají z hrnce, ale není na jiném; za

tchto okolností chváliti se musím. Vy si, Ledvino, zmužile neiníte

;

rozum z vás nemluví, ale láska, náruživost se svým sobeckým píkalem.
úloha, jíž jsem se pro vás podjal, založena jest na irém pátelství.

A pátelství jest sobectvím ducha, kdežto láska jest sobectvím srdce.

<> to rozcházíme se, o co duch rozchází se od srdce. Pátelství je cit,

jenž povážliv jde ku pedu, láska ubíhá rychlovlakem. Rozcházíme se,

pravda; ale jist jsem, že šastné sejdeme se, ochladíteli náruživost svou

tak, by podídila se pátelství. Však tuším, nezbývá vám jiné cesty.

Jen barevný pítel hoví náruživostem druha svého
;
pítel pravý, a tak

diin /. milosti boží, nemže jim býti po vli. On ovládá je, bére na

uzdu, ba bojuje proti nim, aby druha jeho nestrhly ve zmatek. Myslím,

že mluvím k vám mateským jazykem."
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„Krásím vašim nelze ovšem pravdu upíti."

„Fráse, z nichž slyšeti prsní ton pravdy, nejsou frásemi; jsou

plodnými myšlenkami."

„Budiž," odpovídal chlácholiv Ledvina; „pro se ale tajíte tím,

co jste na Polomi v prospch mj poídil? Ci nemám podle všeho

práva a dvodu, býti nedovrným?"

„Což pouštíte mne ke slovu? Vždy mraíte se, jako by vám
s ela pršeti chtlo, a chcete hned všecko jako v soustruh míti ! Rovná,

nejkratší cesta nevede vždycky k náprav."
„Rovná cesta jest nejlepší."

„Kde není rovné cesty, teba zajíždti. I já si musil zajeti, pro-

tože opatrnost tak 'kázala. A opatrnost není jen matkou moudrosti,

nýbrž i zdárného výsledku. Nešel jsem rovnou cestou k slen Hed-
vice. Ani letošní pytlák nepjde s bubnem na zajíce, na to já, kozák
starý, dávno ostílen)'. Vera jsem vám tuším ekl, že nevím, co za

slenou Hedvikou vzí. Zídka pijdu na Polom a pišelli jsem tam,

nenapadlo mi, slenu náležit si vzíti na mušku. Piznávám se, že

mne nezajímala. Teprve když jste vy si známost s ní uinil, nabývala

slena pro mne zajímavosti. Ale ptal jste se vy kdy na mj o ní

úsudek? Neptal. Byl bych již zbystil zrak i sluch. Když jsem býval

na Polomi potom, co už jsem vdl, že je vaší nevstou , nenahodila

se mn nikdy kloudná píležitost, sáhnouti jí dvrnji na tepnu srdce

i mysli její. Vidlli jsem ji kdy, bylo to ve spolenosti, a sám uznáte,

že studovati dámu ve spolenosti tetích osob je nabírati vodu ešetem.

Mezi tyma oima jsem s ní nikdy ani pt minut nemluvil. Také jsem

nikdy nespozoroval, že by byla o mou spolenost stála. Bez toho, že

jí Polomská vrchnost napovídala o mn dost, že jsem hrubý lesní strom,

jenž i v salon pí jadrnou svou pryskyicí. Podávám se vždy a všude

tak jak jsem, pízn u nikoho nehledám, ponvadž od nikoho nic nechci,

a vru nebudu Kolínskou vodiku kupovati, abych tm Polomským pa-

lidem zavonl. Myslil jsem také, že vy již máte dost hodnou bradu a že

ucházeje se o slenu Hedviku zajíce v pytli nekoupíte. Le i ve vás jsem

se pepoítal. Láska vám spletla mozek jako každému zamilovanému

bloudu."

„Stáváte se urážlivým, doktore."

„Nestávám se; jsem jím od jakživa, ponvadž jsem pravdivým,

píteli Ledvino."

„V em jsem pochybil?"

„Že jste nevážil zlato štstí svého podle vcné hodnoty, nýbrž

podle rozbujnlých choutek rozvášnné duše."

„Soudíte kiv."

„Zcela pípadn soudím. Ostatn nedivím se, že jste zplanul

plamenem. Jak jsem se dnes na své oi pesvdil, je Hedvika zjevem

ladným , spanilým jak ten boží den. Láska se živí pohledem a ne

zpytováním nitra. Myšlenka nazývati takového milovábného tvora

svou žínkou opila by i zaschlého mudráka, nad to vás ,
jenž pes

všechen suchopár života zachoval jste si slušnou porci poesie."

..Vy jste cynik, doktore."
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„Díky za uznání. Le venku je již tma. Rozsvte, píteli,

bychom si posvítili na sebe a na spolenou naši záležitost."

Ledvina rozsvítil lampu.

„A te zhurta k vci."

„Prosím vás snažn za to," pobádal jej Ledvina.

„Dopoledne dnes obešel jsem si nemocné. Mám , horribile

dietu, zrovna tyi, ale každého psa z jiné vsi. Tak mi ubhlo do-

poledne. Hned po obd vydal jsem se na cestu do Polonii. Nemaje

rovné cesty k slen Hedvice zajel jsem si nejprve k milostpaní Lí-

pové, rozumí se, že na výzvdy. Ctnostná ta paní odsuzovala smaltem

Hedviku za to, co vám uinila, ano dopalovala se zcela podle pravidel

divadelní mimiky k hroznému hnvu na ni. Le já vidl za kulisy.

Byl jsem hned doma, že je to jen malovaný plamen a že .má nco ji-

ného za lubem. Však mne nadarmo vera veer zvláštním lístkem

k sob nepozvala."

„Šafá vám pinesl lístek od ní?"

„Od ní. Jako zruný vozka zatoila pak k váni. pak ke mn,
jenž prý jsem nejlepším vaším pítelem, a pak k tomu. cd ji nejvíce

na útlém její srdci pálilo, k slen Krescinee."

„Jak Kresinka s tím souvisí?"

„Bože mj. jako jablko s jabloní. Osnova její je pirozená.

Setkala si ji takto : Hedvika urazila do té duše svým košem Ledvinu.

Ledvina ze vzdor bude se jí chtíti mstíti. Bude se chtíti oženiti

díve, než Hedvika se provdá. O mni stu se nebude tuze rozmýšleti.

Je tu doktor Sluka, jeho pravá ruka. Udlejme ze Sluky svatého

ducha Ledvinová, jenž mu vnukne, aby si vzal Krescinku ..."

Ledvina se srdené rozesmál.

„Co se smjete, love," káral Ledvinu doktor nalíiv velmi

komicky vážnou tvá. r Snad nemyslíte, že je milostpaní Lípová jedním

z ptákv, již zachránili Kapitol? To já jsem jinší kos nežli vy. Po-

myslil jsem si, že je moudrá jako ep a nejen že jsem pistoupil k je-

jímu zámyslu, anobrž já mu dal i svou doktorskou sankci. Jinak chyba

lovkem vládne. Kdo mže za to, že vhlasná vladaka Polomská

mi vás podle svého lokte, a že vy jste pro její loket nezmrnou ve-

liinou? Netuáli vás v lásce, snoubili vám dcerušku svou Krescinku,

kterou co do krásy klade jen o jeden stupe níže nežli sebe?"

..A vy jste slíbil?"

„Co bych neslíbil ! Neslibte bláznu a vezme na vás kyj."

.. A vaše pravdivost a pátelství ke mni

„Ty filosofie mého humoru držela zatím hezky v kapse : z lásky

k vám. Zatoil jsem zábavný povoz našeho hovoru k Hedvice. Píteli,

nul jste slyšeti, jaké chvalozpvy na ni spustila!"

...Myslím, že nic zlého na ni povdti nemže," durdil se Ledvina.

„Jen si to myslete. Matka, která má dceru na vdaní a ráda

by ji namluvila ženicha, jejž má její nef, vru andlem a ne ženskou

by býti musela, kdy by nete chválila. Ale COŽ na tom! .Mn šlo o to.

bych prOQÍkl povahu lledviinu. Poslouchal jsem bedliv a odlou-

iv plevel od zrna, hodil jsem plevel do vetru a zrno jsem si uložil

é tobolky na vafie konto."
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„Vy jste lovk nebezpený .
."

,, Illupcm, jinak jenom opatrný, bych píteli prokázal službu vele-

dležitou."

„Ó prosím vás, pokraujte."

„Na to šel jsem o poschodí výše, k babice. Dnes mi dobrá

planeta svítila; stará Slezanovská nemla migrénu. Pedevším mi

eknte, Ledvino, ím to je, že ta zlatozubá klevetnice vám tak

peje ?"

„Snad že jsem povždy, co trvá známost má s Hedvikou, nepo-

kryt s ní mluvil a jednal," vykládal Ledvina.

„Možná," pravil doktor pemýšleje.

„Pak snad i dvrný pítel její, fará Polomský, u ní za mne
ztratil dobré slovo."

„To mi také hned napadlo," pokraoval doktor. „Ostatn pi-
znávám se vám, že mi bylo s podivením, jak všecka babiznost od ní

ustoupila, když o vás rozprávla. Jsem tomu rád, neb nebudeli nám
její píze s prospchem, na škodu zajisté nebude."

„Co od babiky jste se dovdl?"
„To je dlouhá kronika, píteli. Ta osoba zná lidi. Vte mn,

kdy bych byl mohl její myšlenky stenografovati , nebyl bych litoval

práce. Nejednou, desetkrát jsem smekl v duchu ped jejími úsudky.

Jak ona umí ženu prohloubiti, nedovedl by žádný muž, a teba byl ta-

kovým psychologem jako sám Shakespeare. Získal jsem od ní tolik

pro svou filosofii, že tém s jistotou vám mohu íci, že s Hedvikou

máme vyhráno."

„Doktore!" vykikl Ledvina. Oi mu zaplály radostí tém divo-

kou. Piskoil ke Slukovi a chopiv pravici jeho obma rukama vlil

všechen jas rozpoutané duše své v jediné prudké, silné stisknutí. Na
to zaraziv se promluvil málomysln : „i snad jste jen žertoval?"

„Mám za to, že jsem pravdu mluvil, píteli," odvtil pokojn ale

srden doktor.

„Pravdu?" jásal Ledvina. „Bh vám ji zapla, píteli."

„Upokojte se. Bude vám pokoje potebí k tomu, co vám ješt
dále vypravovati budu."

„Nechci již nic více vdti, doktore. Mám dost a dost toho,

že podáváte mi jistotu, že Hedvika bude opt mojí. Což mi po ostat-

ním? Já se vám dvrn všecken, všecken, pravím doktore, svuji,
neb vidím, že jste lovk démant."

„Démant má ostré hrany, píteli," odpovídal poklidn doktor, „na

nichž se teba ješt dosti poežete. Dvra vaše ke mn mi ruko-

jemstvím, že neklameme se v sob jeden ani druhý, a to první, nej-

dležitjší vcí pi tom, co pro vás podnikám. Le nemyslete, že

bouka, která se na vaši hlavu sesypala, je boukou ve sklenici vody.

A doufám, že ji šastn zažehnáme, pece ješt dosti dtkliv mže
nad vámi buráceti. Neiním nic od póla. Úet, jejž vám iním ze

své návštvy v Polomi, daleko není skonen."
„Vypravujte," vybízel jej Ledvina usednuv vedle nho na pohovku.

„Vám se snadno ekne," žertoval doktor. „Ale ubohé plíce mé
nejsou z kauuku, a v žaludku mi vrí jako v mlejnici. Od božího
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poledne neml jsem mimo vlastní jazyk nic v ústech. Konejte skutek

milosrdenství; nasyte laného díve a napojte žíznivého. Pineste nco
k sndku a k ovlaze. as tuším k veei, a nehylo hy ehvalitehiio

pomíjeti dnes zvyk, jenž je rovnž tak píjemný jako užitený/ -

Ledvina vyskoil a odešel. Za chvíli pišla kuchaka, prostela

na stl a pinesla mísu se studenou peení. Ledvina zatím vytáhl

zátky 7. dvou láhví piva a nalil do sklenic. (Pokraování.)

eská balada a romance.

Pod ú v

á

Ferdinand Schulz.

(Pokraování.)

P. 15. Tomsn, od r. 1823 sám redaktor echoslava, velmi pilní

pekladatel nmeckých povídek pro mládež (Nieritz) i pro dosplé

( Klauren-Heun), v mladších letech svých dlal také verše. Poal roz-

linými drobnstkami, peloženými z nminy, ale pojednou vystoupil

s dvma delšími skladbami z oboru básnictví výpravného. „Orel
>i Hrubé Ská!//- obsahuje v sob dobrou látku pro romanci, ale

básnická síla Tomsova nestaila na zpracování její jen ponkud um-
lecké. Dj nekoná se ped oima našima, nýbrž pvodce jej vypravuje

už co minulý. Skladatel patrn pracoval pod vlivem básn o Beneši

Hermanovi z Rukopisu Královédvorského. Pobití Sasíkv pod Hrubou
Skalou jest rámec píbhu, jejž v básnické form velmi nesrovnalé

vzdlal. Sasíci obléhali skalnou tvrz, eský zbrojnoš, postavený na

stráži u hlavní brány, pemožen stálými klopotami, usnul, nepítel

vtrhl do hradu, prolil mnoho krve eské a mohl jen velikým hrdinstvím

eským býti vytlaen a poten. Nedbalý strážník byl uvržen do vzení
a odsouzen na smrt. Tu se dovdl od svého hlídae, že v kolmé

stn jedné z obou homolí skalnatých, na nichž tvrz stojí, vzdlal sob
hnízdo ukrutný dravec, jenž zvíata i lidi v okolí uchvacuje a svým

nenasytným mláatm k požírání odnáší ; nikdo že se na neodvažuje,

v celé krajin že vládne zdšení z nho. Odsouzenec ustanovil u sebe,

že napraví škodo, kterouž svou nedbalostí svým bratím a svému pánu

zpsobil. Hlída jej vždy v noci pustil, dal mu potebné nástroje, a on

znenáhla sobe vytesal ze samých diiikv ve skalní stn ebíkovou
cesta až k hnízdu dravcovu. Pak za msíné noci ozbrojen meeni
a zostenou BÍrOinon vylezl DO své závratné Stezce a zahubil netvora

i celou rodinu jeho. /a ten hrdinský skutek došel netoliko odpuštni
iny. ale i štdrého obdarování na statcích Benešových.

Báse poíná dle Sehillerova „Der Kampf mit dem Drachen" !

i znamená lesem rozlehavý hluk,
co tamo ke skále se valící pluk.

co radostné provoláváni ?

lile varného spejence \ stedu rek vh
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od kterého zpnná valem krev tee,
do hradu vše hrne se k vládci.

„Hle velkodušný jinoch zahladil škdce,
jenž peestných stád byl lakomý zhubce;
pat pane pckrutou na práci!

O, dej smilování !" —
Njakého metrm není zde ovšem ani nejmenší stopa. A v tch

desíti ádcích, jsme už zárove na konci celého dje, který ped námi

se rozvinuje. Následuje dlouhé vypravování vcí už dokonaných, až

k posledním šesti ádkm. Do literatury se ta práce Tomsova nedo-

stala a nemže pipustiti se tam nikdy.

A podobný osud stihl jeho druhou romanci
;,
Ctiboj a Militka."

Klaurenovská loupežnická historie v rozmru Hnvkovského Vnislava

a l!ly, až k úplné nezpvnosti pokaženém, penesená do ech na

Jizera 1 Vyšla v 28. ísle echoslava. Ale už 32. íslo téhož listu

pineslo poátek posouzení jejího od Fr. Jabulky (nar. 1793 v Pí-
brami); a tu teme: „Dotená romance jest v celosti vzata, milostný

kvítek vycházejícího nad echií jara. Od poátku až do konce výborné

odmena, jest spolu naplnna okrasami roztomilými, jenž spanilé pocity

vzbuditi musejí v každém citelném srdci. Nejprve jesti již to vlastenci

velmi píjemné, že píbh ten vlastenský jest urlálý v koninách ná-

rodních za onoho dobrodružného vku, v nmžto i eská síla jak y boji

tak v domácnosti kvetla. Napotom zasluhuje onano výborn rozvedená

považitost jednajících osob veliké pochvaly i pozorlivosti. Jaká ne-

ohrožená ctnost Militky, která uprosted loupežnické zbe samojedna

takto mluviti smí: „Kli se ode mne, blzo pekelná!" atd. atd.

Dotkli jsme se tu díve kritiky, než jsme poznali sám pedmt.
Bývá nkdy dobe, dáti se touto obrácenou cestou k poznání literár-

ního plodu njakého.

Z Jabulkovy kritiky ješt jasnji než z Tomsovy balady vidíme,

že všechno praktické i theoretické úsilí Jungmannovo, aby aspo už

mezi spisovatelstvem eským zavládla ponkud jemnjší krasochu, pi
vtšin posud bylo marno. Když v nejpednjším té doby literárním

asopise bylo možno, š obdivem pohlížeti k výpovdi, kterouž pekva-
pená od loupežníkv dcera vládykova (!) odmítá milostné návrhy ped-
ního „lotra", když v literární kritice mohla se zalíbením opakovati se

díví (!) slova: „Klid se ode mne, blzo pekelná!" — když bylo

možno, se zvláštním drazem opakovati slova loupežníkova: „ Kubnou
neestí tebe chci mít, bydlet máš potvoro se psemi" — tu poesie

eská ješt vzela v bíd veliké! Ctiboj a Milika zapadli v zaslou-

žené zapomenutí už v nejbližší dob po svém vzniku ; nyní o té skladb
u nás nikdo ani neví. Nebudeme buditi mrtvých.

Dohroslav Zieglerv vzmohl se ve tvrtém svazku prvního ro-
níku svého také na výpravnou báse historickou. Michal Silorad Pa-
trlca nemohl zapíti svou vojenskou krev a dle Pelclovy kroniky sver-

šoval pobití Tatarv na Morav. Vedle Jaroslava z rukopisu Králové-

dvorského, té doby už aspo mezi spisovateli eskými známého, byl to

podnik dosti zajímavý; však skonil zcela pirozen a prosaicky. Pa-

trka byl mnohem lepší vlastenec než básník; jemu hlavn záleželo na

tom, aby na konci svého Jaroslava Šternberka mohl zvolati:
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Nevdný slyš cizozemce!
kde jen který jsi neb jdeš —
Franku, Vlachu i ty Nme,
jenž nás utlaiti chceš,

Jaroslav ech s echy svými
pro t bil se s houbci zlými; —

Šternberk eskou udatností
osvobodil Evropu,
zaraziv zlou s zuivostí
valící se potopu;vn budiž jeho jméno
v svt celém velebeno. . . .

ale co pedchází, nemá do sebe ani špetky poesie, není žádná báse.
Pelclova kronika vypravuje píbh mnohem malebnji a jadrnji.

Celý rok 1820 minul a pinesl do sbírky našich balad a romancí
jedinou pvodní : Ubohý pastý J. J. Marka, a jednu peloženou

:

Gotheova arodjnického uedlníka od Jungmanna. Nemnohem úrodnjší
byl rok 1821. V Cechoslavu z té doby jest Štpnikv Kolovrat;
a v Dobroslavu: 1. K. S. Šnajdra a) Poustevník , b) Bivoj; 5. Jos.

Vlast. Kamarýta Evrozhia.

Kolovrat jest netoliko rozhodn nejlepší, nejzdailejší báse Štp-
nikova. nýbrž i romance, která v písemnictví našem posud má dstojné
místo. Zosnována na povsti národní líí dj velmi zajímavý v oprav-

dovým nadšením básnickým. V té básni Štpniku skorém ani nepo-

znáváme, tak vyniká ta skladba svou technikou nad všechny jeho ostatní

veršované práce; pro tuto jedinou báse Štpnika zasluhuje, aby

jména jeho chvaln pipomínalo se v ad novovkých básníkv eských.
a vyslovujeme svj úplný souhlas, že Václav Petr položil Kolovrat do

anthologie epických básní, pvodních a peložených.

Teprv ve svém padesátém tvrtém roku Karel Sudiraír Snajdr
jal se hlavn k domluvám J. Zieglera, Fr. Raimana, manžel Retti-

gových, Fr. Vacka a J. V. Sedláka básniti po esku ; kdy by byl

ml jen ponkud vytíbenjší umlecký vkus, není pochybnosti, že by

byl pedstihl ješt mnohé, kdož v eském básnictví už po delší dobu

„se pokoušeli." Posavadní vycvienost u veršování nmeckém prospívala

mu velice, i když zmnil jazyk svých slovesných skladeb. Poznali jsme

svrchu jeho Bivoje, který zahynul nedostatkem vyššího esthetjckého

vzdlání. Tu velikou jeho vadu cítil také obecný náš lid a odmítl jej

od sebe.

Vidíme tu zjev už nkolikráte ped tím u nás optovaný. Zpv
národní poal vábiti k sob toho onoho veršovce eského ; ale potvr-

dilo se i zde, že není už Prométheem, kohokoliv ohe pálí.

Lépe než Bivoj zdail se Šnajdrovi Poustevník. V této balad
mnohem istji ozval se prostý zvuk skladby národní, a proto ji náš

lid také jako za svou pijal. Poustevník ml v echách totéž štstí

jako Poutnice, dostal vhodný nápv a s velikým zalíbením zpíval se

jako národní píse po celé zemi. V eských rodinách byl nevyhnu-

telnou ástí a ozdobou ..špalíku", to jest zpvníku, k nmuž se nco
nového vždy pišívalo. Co na nm prvotn pekáželo zpvu bud1

v po-

ádku slov neb ve znní celých vt, to lid náš za krátko sám zmnil,

30



466 F. Schulz:

opravil, vyhladil a tak celou báse k povaze vlastních skladeb pi-

spflsobil. V literárních dobách pedbeznových Poustevník Šnajdrv

náležel mezi nejoblíbenjší plody umlého básnictví našeho také v kru-

zích spisovatelských. Nyní už dávno zapomnlo se na nj, a mladší

naše pokolení básnické nezná ani jeho jména.

Pro milou upomínku nás všech, kdož jsme ješt seznali naivnost

vlasteneckého písemnictví a života ped rokem 1848, jakož i proto,

že tu jde o báse, která práv svým šastným nápodobením zpvu ná-

klesla v zapomenutí, kin déme ta Poustevníka

úst našeho lidu :

a když tikrát za dm zavznl
z kapliky zvonec,

íkávali: „Ach! to zvoní
smutný mládenec."

Jednou ale skrze ti dni

rodního nezasluhuje, aby

v té úprav, jak vyšel z

V borovém na skále háji

stála nkdy pouš,
/.a ni maliká zahrádka,

vedle tmavá houš.
Ped okénkem bublal potok
skrze kvíteka,
asi ticet krok dále

byla kaplika.

Na té lesní poušti bydlel

smutný mládenec,
žínný na tle rubáš,

na hlav vnec.
V jedné svadlé ruce žaltá,

v druhé rženec

;

v samot jsa jenom doma,
v svt cizinec.

zvoneek neznl.
tu se nlek lid pod skalou —
„vždy snad neumel?"
strachem bledý k pouští lezl,

však — bez nadje,
kam by poustevník se podél,

smutn hledaje.

Až — hle! v kapli ped oltáem
leží mládenec,
žínný na tle rubáš
na hlav vnec.
Ve studených rukou drží

žaltá, rženec — —
do nebe se odsthoval
svta cizinec.

List na harf visí malý
s zlatou literou:

„Ten, jenž tady odpoívá,
umel jest láskou.

(Jemá nevrnost milenky
sem ho zahnala,

erná nevrnost milenky
srdce ožrala."

„Mládenci! co svtem nyní

blaze kráíte,

v srdcích o bolestech lásky

ješt nevíte

:

utíkejte ped dívkami
jako rychlý chrt

;

neb vám všecky za upímnou
lásku dají — smrt." —

Ml to býti pendant k Poutnici, jako Evrozína Kamarýtova chtla

rovnati se k Lenoe. Kamarýt už co student zabral se velmi hluboko

do poesie nmecké ; Hagedorn, Gessner, Lessing, pedevším pak Brger
byli jeho oblíbení básníci. Brgerovy balady a romance jal se záhy peklá-

dati a nápodobiti. Peklady ovšem vydaily se mu lépe než nápodobení.

Evrozína, zvlášt v prvotním znní svém (Dobroslav, dílu dru-

hého svazek 4.) jest skutené monstrum mezi baladami. Romantika Le-

norství daí se a žije toliko v svitu msíném, v modravém pološeru

Ráno, když odzvonil v kapli,

šel v zahrádce rýt,

modliti se mezi rže,
líce slzou mýt.
V poledne po druhé zvonil,

veer po tetí,

ped spaním pak poal k harf
pesmutn pti.

Žádný k nmu pijít nesml

;

neb se lidí bál,

zvlášt ale sliným dívkám
vždy se vyhýbal:
snažn prosil, na pokoji

by ho nechaly,

a k lesní kaplice nikdy
neputovaly.

Vidouc slzy v jeho oích,
žádný tam nešel,

tak že samoten dv léta

v té poušti bydlel

;
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noním, nemohouc petrvati ani první zakokrhání kohoutí; v zái slu-

nené, na zlatém svtle denním, ped tváí bdícího obecenstva rozpadá

se v troud a prach. Od tohoto zaslouženého osudu Kamarýt nedovedl

zachrániti svou Evrozínu ani pozdjším pepracováním, kteréž nalezlo

místo také v anthologii Yácslava Petr. Prvotní text byl toliko nakupením

hrubých pokleskv proti básnickému vkusu a byl samým Kamarýtem
za krátko odsouzen. Necháme jej odpoívati a zaznamenáváme z r. 1821

pro výbor balad a romancí eských toliko Štpnikv Kolovrat a Šnaj-

drova Poustevníka. Skromný to zajisté výtžek z celoroní básnické

produkce eské.

Však už nadcházela doba utšenjší, pod povrchem mdloby už klíil

nový literární život ; když veejn ješt trvala myšlenková neplodnost

a neobratnost v umleckých tvarech, tajn už pipravoval se šastný

obrat, jímž veškera poesie eská dospla k umlecké výši. Už koncem
r. 1821 vyšly v Praze Básn J. KolJára, z nichž po celém národ
eském zavanul mocný dech duchovní svžesti. A co takto z družného

Slovenska nám vzešel opravdový zasvcenec Mus, božským umním
nadšený pvec, u nás dozrávalo požehnání onoho duchovního semene,

jemuž pipravil pdu, jež zasel a s nejnžnjší láskou pstoval Jung-

mann. Nemohlo zajisté býti vhodnjšího, pravdivjšího a zárove ve-

lebnjšího jména, než jaké koncem druhého desítiletí sob dali sna-

ženci o povznesení eské literatury, zejména básnické, na vyšší stupe
myšlenkové vnitní ceny, esthetické dokonalosti, umleckého pvabu.
Jungmann první v novovkém písemnictví eském vytknul sob ten

úkol ; následovníci a žáci jeho v tom velikém díle kulturním vším

právem nazvali se Jungmanniste. V ele Jungmannistv stanul Frant.

Lad. elaJcovský (na r. 1794 v Strakonicích, um. 1852 v Praze),

zajisté slavný obhájce slavného praporu.

V dopisech, jež zasílal svému píteli J. V Kamarýtovi, vidíme,

jak už od r. 1818 elakovský bral se za svým cílem. Psobilif na

ducha jeho nejdíve Jungmann, hlavn svým pekladem Ztraceného

ráje a svou Slovesností. „Jediný Jungmann", „zlatinký Jungmann",

„bafuška" a podobná slova vyjadují jeho srdenost k drahému mistru.

Za druhé Oothe, jejž nazývá milým a o nmž (15. bezna 1820) píše:

the) ledajakýs brzy cit ve mn jen tutlající a dímající tak náhle

umí pekvapit, brzy obrazy z minulosti tak mile a živ znítit, že co

díé radostí pleši a vnadného Nmce toho nade všecko vynáším." A za

tetí národní tpv slovanský. Sbírání národních písní netoliko eských

ale i ruských, polských, srbských, horvatských, bulharských, slovinských,

lužických a k tomu všemu i litevských a vendických náleželo k jeho nej-

:m požitkm esthetickým už r. 1818. Tyto ti pramen; vplynul} pak

v bodatý proud jeho vlastní básnické individuality a vytvoily onen zvláštní

ráz jeho poesie, jenž v písemnictví našem stanoví jednu hlavní dobu.

Z básnických živlúv mimoeských mly k umlecké nálad Fr.

I.. celakovského nejvtší píbuznost poesie (íotheova a národní ruská

i srbská. Vlastní jádro v poesií Celakovského jesl epika, jakonGOthe
a jako v národních písních ruských a srbských. Tuto pravdn tebi

vysloviti - drazem tím vtším, ím mén jí Bobe a nás vlímáno. Až

posud totiž v básních Celakovského za hlavní ásí, za pevážný živci

30*
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považovala se lyrika, a talent jeho epický, akoliv zejména v Ohlase

písní ruských docházel uznání ano ohdivu, pece kladl se jaksi do druhé

ady. Ve skutenosti má se vc práv naopak. Básník s pevážným
Bmrem lyrickým nikdy hy nehyl býval s to, aby nám podal takové

skvosty poesie výpravné, jakými jsou Ilja Volžanin, urila Plenkovi,
Veliký ptaí trh, Vze, atd., v Ohlase písní ruských, aneb Toman
a Satek v Ohlase písní eských.

Vždy už ve své sbírce Slovanských národních písní (1822— 1827
ti díly) elakovský zejm ukázal, k jakému druhu básní mysl jeho

nejvíce se kloní. Ruská a srbská epika vábila jej k sob nejmocnji.

A v jaké spsob podal nám elakovský národní písn našich slo-

vanských bratí? Vedle pvodních znní nalézá se naskrze eské ni-

koliv peložení nýbrž pebásnní. Už tím spsobem uvedena byla do
poesie naší celá objemná sbírka balad a romancí, kteréž v ohledu

umleckém a kulturním mají touž cenu, jako Percyho sbírka balad

anglických a jako Herderovo proslavené dílo Stimraen der Volker in

Liedern. Jak elakovský o poesii národní soudil, nejlépe vyznail
v pedmluv k prvnímu dílu své vysoce dležité a drahocenné sbírky.

„Není nad zdailou národní báse!" volá s nadšením.

Pro další rozvoj eského umní literního sebrání a vydání Slovan-

ských národních písní mlo dležitost ne menší než objevení rukopisv
na Zelené Hoe a v Králové Dvoe, a jsme Kobrov bibliothéce vdni,
že mezi spisy Fr. Lad. elakovského roku minulého vydala také jeho

pebásnní národních zpvv jinoslovanských. Májí cenu nehynoucí.

Národní písn eské nevynikají takovým bohatstvím látek epických,

jako jejich družky ruské a srbské, však pece už první svazek sbírky

elakovského r. 1822 uvedl do literatury nkolik pkných balad a ro-

mancí z úst našeho lidu; na píklad: Milá v hrob (Když jsem šel

pes ten erný les) ; Zaklené dvátko (Tee voda od Tábora) ; Heman
a Dornika (asn ráno po nedli) ; Upálená (Hoela lípa, hoela)

;

Dve s pávem (Pásla Hanaka páva) ; Truchlivá poutnice (Putovalo
dve z Prahy do Moravy) ; k tomu družila se už znárodnlá u nás

Poutnice anglická (Krásné dvátko šlo smutn) ano i zvláštní zpra-

cování Lenory s promnnými úlohami mezi milenkou a milovníkem
(Po plnoci, dív než kohout hodinu ranní zpíval).

Uvedením ryzího, nezkaleného národního živlu slovanského a ze-

jména domácího do poesie eské, zvlášt do básnictví výpravného Fr.

L. elakovský osvdil se co opravdový básnický genius. Po Jung-
mannových pekladech Ztraceného ráje a Ataly byl to opt první veliký

skutek na prospch slovesného umní eského. Blahé následky toho

skutku objevily se ovšem nejkrásnji a nejzejmji pi elakovském
samém, a teprv za nkolik let pozdji v mysli jeho k nejdokonalejší

spanilosti dozrály. Tím asem v básnickém tvoení jeho ml pevahu
vliv Gothev. Nejlépe to znamenati práv v drobné epice, v baladách
a romancích. Góthe ve svých básních toho druhu nejradji ponooval
se do pirozenosti obecného ducha národního a sepsal tudíž balady
velmi dmyslné, básnné jako samým duchem pírody. Snivá duše lidu

objevuje se v nich bud podrobena úinkm a úkazm vnjší pírody,
jakožto vyšším mocnostem, bu propadlá temným pudm a divokým
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vášním strachu, zdšení, pomsty, hnvu atd. Vtšina Gótheových halad

mají za základ ducha pírody, jenž zraí se v báji. Látka bajková

a pohádková vytiskla u nho úpln látku djinnou. Obrazy velikých

náruživostí ve slohu djepisném hledali bychom u nho naprosto marn.
Tajemné hnutí v lidské mysli spsobem prostonárodním barvami kouzel-

nými líeno jest vlastnost a povaha Gotheovy balady. A hudební vrouc-

nost propjuje jim zvláštní moci nad srdcem naším. Událost, píhoda,

živel epický vystupuje krokem velmi tichým a jemným, jen aby nálada

duše mla njaký podklad a njakou oporu, a nad lyrikou chvje se

kouzlo tajemnosti.

V tom slohu Fr. L. Célakovský básnil nejprvnjší balady a ro-

mance své, uveejnné ve Smíšených básních r. 1822. Ti svtýlka

a Vodník jsou skladby naskrze Gotheovské. — Také Ples arodjnic
má s Gótheovým arodjnickým uedlníkem víc spoleného nežli pouhé

slovo, a už odbývá se na pd úpln eské. V musejním vydání svých

básní elakovský tuto skladbu vypustil, rovnž i Svatbu. Osvdil
tím velmi jasný soud ve vlastní pi. Ani Ples arodjnic, ani Svatba

nesnesou onoho kritického mítka, dle nhož se uruje umlecká do-

konalost Tí svtýlek a zvlášt Vodníka.

Jiným smrem básnickým ubíral se tenkráte v poesii výpravné

elakovskéko vrný a milý druh Jos. Vlastimil Kamarýt. Na nho nejvíce

psobil Rukopis Královédvorský. V tom spsobu obnoviti a vésti poesii

eskou, zdálo se mu té doby vrcholem vší umlecké snahy. Napjal svou

-kromnou tvrí sílu básnickou a složil dle vzorv starovkého umní
.'•ho dv romance: Milodín a Velena a Dcera mlynáova.
První z tchto skladeb sepsána jest nerýmovaným, trochaickým

veršem 8-7-6slabiným a v slokách ptiádkových. Látka, která

v Kvrozín vzala prbh tak nešastný, zdála se Kamarýtovi píliš

vzácná, aby ji navždy opustil. Milodín a Velena mají týž hlavní motiv

jako Evrozína a Jaroslav: milenka oekává návrat milákv z boje

proti nepíteli vlasti: a celkem mžeme íci, že nápodobení dávnovkých

epvv eských zdailo se Kamarýtovi mnohem lépe než nápodobení

Liirtxera. Milodín a Velena nikdy nedostane se do sbírky dobrých

balad a romancí eských, ale ped padesáti a pti lety nebylo lze

upíti té práci literární ceny. Mezi peetnými nápodobeními, k nimž

skvosty naše, objevené ve vžních klenbách na Zelené Hoe a v Dvoe
Králové, daly podnt a nad nž nezdálo se nkterým básníkm eským
nic snadnjšího, písluší jí chvalné uznání. Vzpomínky na celé verše

a obrazy z Ruk. Kralovédv, vyškytají se tu ovšem velmi hojn, však

neruší celku a jsou zpracovány dosti obratn v tento spsob:

Sl/.iž. luno. nu vysoký
M jilm štíhlý a na rývn

!

.li/, ho devtkrát obrna
v lásce rýva ervená;

slavíka, v jilmu!

-Aj. již tetí luna vstává,
ji/ i Zábojovy sbory.
chrabrostí nadány táhnou:
rychle me a mlat a štít.

zmilitko, mné podej."

Vece k lepé Volonici

Milodín jinoch pebysrry,
bodrá ioice hned páše

meem ostrým jinocha,

štít a mlat mu podá.

U vroucím pak rolování

doprovodí Milodina

až ku skále ku vysoké.

Tu se modlí ku liohúin

za svého milence.
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Když již páté vzešlo slunce

vratno táhly sbory v sláv
s vnci u vítzném ryku.

Udatný však Milodín

v žádné tlup nešel.

Tam na skále na vysoké
tam kde divá huí eka,
vlna za vlnou se valí,

lepotvorná Velena
zdala Milodína,

„Ach, slavíku," vzúpelat
„pro pješ tak žalostivo?

jinak libost, jinak radost

pl jsi v toto srdéko:
pro tak žalostivo?

Ach, ty vidíš, že má bodrost,

že má radost uprchala.

z lící mých spadaly rže;
ne mé oko v rozkoši,

jedno v slzách plyne."

Osmé slunce zapadalo,

ješt zdála, nyla touhou
po jinochu Milodínu
lepá dva Velena
na mechaté skále.

Lkala jako holubice,

jehlice sprostila vlasy,

aby kryly bílou šíji.

plná adra labutí

smáená slzami.

„Ty-li, Morano, ty druže,

Cernoboha nelítostná

!

Milodína v erné lože

u vnou noc uspalas:

pro i Velenu ne?

Zašel, zašel, jako slunce,

ono více nevzejde již

pro moc usmucenou dívku

:

nemám srdce pro radost

ni pro lepost oka.

Mát, otec v rove leží

a mj milý nejde, nejde

!

všecko erno, vše žalostno.

vše ukrutno na zemi:
Morami jen líbá.

Moraná jedin líbá!

Vztáhni, mocná, vztáhni ruku,
chladnou ruku na mé oko,
zamkni ped vesmírem (!) je,

zhasni (!) trpké hoe!"

Znlt náek po skalinách
znlt po lesích po temných,
umlk' zhrozený slavíek;
divá eka bouí jen,
valíc voje cizí.

ernobohem rozdšená
s rozervanou kšticí želem,

Strání bhá Yelenice,

sbhne k ece ku jaré

rudé od západu.

„Aj, tu Milodín spoívá,
tu mne eká v nižném lžku;
ó, což strašno jsem to snila !

Tu mne eká Milodín

u ržovém vénci!

Rychle, rychle, kde je kvítí,

kvítí peesté, a vnec
také krásný sob sviji."

I hned vlasy splétala

radostí plesajíc.

„Aj, tu Milodín spoívá,
tu mne eká v krásném lžku!
Dej, ó dej se obejmouti

pedrahý milence!" — ha! —
ach, do eky spadla! —

Truchlo slunéko zapadlo,

žalostí zapl slavíek,
vzletl za hory za erné;
krahujci zakrákali,

zalkala i voda.

Plynoucí na vlnách matných
vncovanou kvítím lesním

našli ji cizí jinoši,

pinesli ji želíce

k Ludkovu hradu.

Žádný na hrad nepoznal
dce tu lepou z jiné vlasti;

tedy káží, by ji vze,
chován v hrad, ozíral,

zdali z vlasti jeho.

V plái tone každé oko,
které Velenu jen uzí

!

Líbají cizí jinoši

v slzách bledou Velenu,
bledou ze dn Vesny.

Již, již vedou vzn z hradu.

po prvé zí dne jasného,

nebo on mnoho vojen zbil,

váleje pro Ludku
v Zábojových sboích.

Byli by jej ovšem zbili,

než pro jeho udatenství,

pro bohovskou jeho krásu
i pro jeho vhlasnost
mli smilování.

Vze choti mrtvé uzev:
„Hu! Velena, ah, Velena!"
vzkikl, na ni upadaje,
ohromený Milodín.

Všem trnulo srdce.
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Vložili je v rovec jeden,

na rovci tom jilm vyvstává,

rýva hrozn erveného
každé léto tikrát ho
poznovu obejme.

Nco ze Zobaje, néco ze Skivánka, nco z Kytice, nco ze

Zarmoucené, a pece dohromady žádná dobrá báse ! Není v tom

vnitní, životní pravdy, nápodobení starovkosti nevniklo k duchu, pestalo

na pouhém názvosloví zevnjšku. V sousední literatue nmecké práv

té doby Ludvík Uhland za vzor básnického tvoení také obral sob
stedovkou poesii domácí, ale jeho „Saengers Fluch" vypadá po-

nkud jinak než Kamarýtv Milodín a Velena. —
Lépe než Milodín a Velena zdaila se Kamarýtovi ve spsob

nejstarších básní eských složená romance „Dcera mlgnáova." Ale

ani to není slovesná skladba, která by byla vplynula do proudu živé naší

literatury. Vidíme ovšem, že ten proud není bez promny ; ani nez-

stalo v nm všechno, co do nho z poátku se dostalo ; ani nedostalo

se do nho hned, co do nho náleželo. Ale Kamaryt nemže sob st-

žovati, že nenalezl srozumní u souasníkv a uznání u potomstva.

Už nžný pomr jeho s elakovským zachránil jeho Musu od té trpké

zkušenosti, kteréž doznali u nás nkteí jiní, ješt lepší básníci. Ka-

maryt dobyl sob slavného místa v literatue eské ihned a tší se

z nho posud. Do té chvíle pipomíná se jeho jména mezi pedními

vzdlavateli eské poesie v tetí a tvrté desítce tohoto století. A pec,

kdykoliv nkdo se zeptá, která pvodní báse Kamarýtova jest dobrá,

na které posud spoívá básnická jeho sláva, která jest hodná naší pa-

mti, tu i nejhorlivjší pátelé jeho ocitují se na rozpacích. Državinv

„Bh" a „Národní písn eské" jsou vrcholy básnické innosti Ka-

marýtovy, ale na odvodnní a na zachování té slávy, kteráž nad

tímto spisovatelem se vznáší, jest toho ponkud málo. Práce pvodní

na poet dosti hojné, nevykazují bohužel ani jedinou skladbu ceny

opravdu umlecké a trvalé. Dcera mlynáova jest pomrn nejlepší

pvodní báse Kamarýtova, však nevzbudila k sob pozornost litera-

tury nikdy a zanikla úpln už dávno, na dkaz, že ne každé nápo-

dobení zpvu národního má do sebe životní síly. Když národ náš sám

dávno byl zmnil slovesnou formu svého zpvu, když už básnil v rý-

mech, nemohlo nerýmované básnní v duchu národním zdaiti se spiso-

vateli, vládnoucímu celkem jen prostední silou poetickou. Byl to

tický omyl, do nhož u nás zapadl netoliko Kamarýt. Skutený

básník, Fr. L. elakovský ani o nj nezavadil a ukázal nám, jak co

nápodobiti teba, aby literární umní u nás prospívalo. Nerýmované
rýmované eské -ta!y -e mistrnými „ohlasy!" Skladby ruko-

pisu Královédvorského mely dle umleckého vkusu opravdového za-

d&ležitosl jinou, než jakou jim pikládali jejich více horliví

schopní .; Mastní nápodobitelé. —
Jos. Kamarýt peložil také dv romance /. Bttrgera: „Divoký

lovec* a „Únos." — „Divoký lovec" piblížil se tenkráte ke svému

originálu více než r. 1795, což hodno jest uznání tím chvalajšího, že

Kamaryt jej pekládal už ve svém šestnáctém roce. Však dobrý peklad
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Bttrgerovy skladby „Der wilde Jiiger" jsme ješt nedostali. Kamarýt
snažil se sice zachovati rozmr originálu, také assonance i alliterace,

fcteréž pvodní skladb propjují tolik živosti a slovesné krásy, ná-

podobil po esku dosti šastn; nicmén ješt nestail ani na dokonalé
provedení pravidel metrických, pidávaje a ubíraje slabik do ádkv,
jako by to byla prosa Škoda, že Kamarýt v dosplejším vku tento

peklad neopravili Tak, jak nám jej v literatue zanechal, nemžeme
ho užívati. Únos pozdji sdlaný dospl k vyšší dokonalosti, zachoval

sloh originálu vrn, te se tém naskrze plynn ; ale látka sama ani

v Nmcích nikdy nenalezla obliby.

echoslav na rok 1822 pinesl toliko jedinou pvodní báse vý-

pravnou. První pekladatel Ossianových zpvv do eštiny, Jos. Hollmann,
zkusil své štstí také v pvodní skladb ; však se zdarem velice chatrným.
Dcera pastýe z Hájová náleží mezi veršované práce eské nejmén
povedené. O njaké básnické form není tu možno ani mluviti. Ani
verš ani rým v 38 ptiádkových slokách! Divoké, špatn pízvuné
daktyly, a místy ani ty, e nízká až ke sprostot! Surovosti ze života

skuteného nesmjí se penášeti ve své nahot do umní.
Píznivjší hvzda plála toho roku nad Dobroslavem. J. J. Marek

uveejnil v nm svou zdaenou, od té doby v nepromnné oblib trvající

romanci „Horymírv skok." Pozdji jen nkolik slohových a rhytmických
oprav a mli jsme první národní deklamováním. Zajímavost, jasnost,

dramatinost a rychlý postup dje, živost a malebnost mluvy uinily
z Markova Horymíra jednu z nejpopulárnjších básní v obnoveném
písemnictví eském. Epická škola Schillerova pispsobena tu národ-

nímu duchu eskému se zdarem nepopiratelným a rozhodným.
Stedovká, rytíská romantika jest podstatnou ástí, základním

živlem v poesii Jindicha Marka. Ten smr objevuje se i v romanci jeho

nejblíže píští. „Jezd pro nevstu" pinesl echoslav r. 1823. Rytí
jede sob na vzdálený hrad pro nevstu, ale najde ji už v rakvi a sklesne

mrtev vedle ní. Láska pro romanci zajisté velmi vhodná. Marek se svým
nžným citem, se svou romantickou zaníceností a se svým jemným,
ušlechtilým vkusem literárním zpracoval ji v pravé míe tklivosti.

Týž rok 1823 jest zvlášt památný v djinách eské balady

a romance, že v nm na svtlo vyšla skladba, brzy po celém národ
známá : Jan za chrta dán, a sice nejdíve v Klicperov Novoroence na

dotený rok, pak ihned ve sbírce, vydané pod názvem „Okus v básnni
eském od Karla Sudimíra Šnajdra."

V Jungmannov historii literatury eské, druhé vydání r. 1849,

pipojuje se k té knize poznámka tohoto znní: „Objímá také báse
ml Žofw Jandové: Jan za chrta dán. u Dle toho nebyla by pravda,

co v literární veejnosti eské po padesát let se tvrdilo, že totiž Jan

za chrta dán pochází od Šnajdra, a tento spisovatel klamn sob pipsal

práci cizí. Nikoliv Šnajdr, nýbrž Žofie Jandová byla dle té poznámky
pvodkyní romance, po celém národ proslavené. Takový podvodný
skutek byl ve svt literárním vcí neslýchanou, u nás pak tím po-

divnjší, ím více naše spisovatelské síly povždy navzájem se znaly

a ím mén njaká mystifikace s pracemi literárními u nás byla kdy
možná. Však autorita díla Jungmannova vybízí k ostražitosti, abychom
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nepisuzovali nikomu zásluhy cizí. Také lze právem domnívati se, že

pispívatelé k dílu Jungmannovu, naskrze souasníci Šnajdrovi, mohli

velmi dobe vdti, í práce „Jan za chrta dán" vlastn jest, a když tedy

svrchu psanou poznámku trnáct let po smrti Šnajdrov pidali k básni,

která slávu jeho v básnictví eském založila, že chtli toliko šetrn

napraviti omyl, jejž za jeho života mlky dopouštli. Karel Sudimír

Šnajdr vydal skladbu „Jan za chrta dán" za práci vlastní a kritika

v echoslavu r. 1823 uznala to za pravdu. Také nmecký peklad

v Musejníku z r. 1828 potvrzuje autorství Šnajdrovo.

Co to tedy jest se Žofií Jandovou? Kdo byla Žofie Jandová

v literatue, v poesii eské? Rejstík, sestavený k Jungmannov historii

literatury vyznauje to jméno s poznámkou, že „Žofie Jandová pi-

spla k echoslavu a též k Dobroslavu." Však mezi píspvky, po-

loženými s jménem Žofie Jandové v obou dotených asopisech „Jan

/a chrta dán" není. Nalézáme tam pouze dv básn „Dívka bdící" a

„Touha". Dostaí pipomenouti tuto aspo první z nich.

V modroSera hvzdy zapadají,

jitenka jen na mne hledí bledá ;

všude ticho, kohouti jen pjí.
a mn cosi, cosi spáti nedá.

Již se rosa na kvtinkách tpytí,

já jen sama stojíc u okénka
ítám chvíle váhavé, a ssýlám
tžké vzdechy do širého venka.

Bože! vždy jsem já nic nezavedla,
že mn ouzko tak. a jaksi bedno,
mým že srdcem temná báze Kmitá,
neznám, nevím zblouzení ni jedno.

Ne, ne! viny neznám! — Pro jen ale

pi tom jeho obraz stále vidím ?

vžily jsem mu jen jednou v oi bledla,

tomu jediné se sama divím.

Prijdiž sníku zlatý! ukonejši
v náruí svém moje srdce spjaté,

zaže báze, zaže bdni teskné,
vrat se sníku, vra se spaní zlaté !

„Nevrátím se rozmilá díveko !

ješt mnnlio nocí budeš toužil !

u nkénka stávat, rána žádat.

po nm vzdyeliaí. milostí .se soužit !"

V jakém pomru octnul se tenkráte už více než padesátiletý

K. S. Šnajdr k mladistvé dívce Žofii Jandové? Jaké spojení vzniklo

mezi spisovatelem, jehož obraznost a básnické nadšení už patrn ocha-
bovaly a jenž sám bolestn zalkal, že tak pozd musa eská se mu
vyjevila, a mezi pvkyní, jejížto srdce práv pocítilo blaho a strasti

první lásky a která v samot noní svému milostnému bolu ulevovala
první písní? . . . Podivné zajisté sdružení! Šnajdr byl dojat zpvným
žalem Žofie Jandové, položil její báse „Dívka bdící", ovšem s jejím

jménem, mezi své a pipojil k ní zárove odpov tohoto znní: Žofii
Jandové po petení pedstojící básn.
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Bdi panenko ! bdi jen v jsamotnosti,

poslouchej, kterak kohouti pji,
Ivterak v listí vtíkové vjí,
slavík zpívá lásky touželmosti.

Neníf v tob viny ani zlosti,

láskou jen tvé tváiky se rdji,

oka milého jen uzít chtjí,

uzít jen s nevinnou horlivostí.

Trp a doufej ! láska musí soužit,

láska musí vzdychat, plakat, toužit,

tak to osud od vnosti káže,
na soužení ale radost váže

;

tu si musíš, holenku, zasloužit,

pak ti bude vnec ílko kroužit

!

Jest to prostosrdená rada dobrého zkušeného ddouška miléniu

nezkušenému vnoueti. Ale tím asem objevila se v echoslavu dne
!». srpna 1822 také znlková odpov Jos. Kr. ChmelensJcého, jakožto

„Ohlas Zoii Jandové." Ta zní ponkud ohnivji, jako touha milencova

ke vzdálené milence.

Že mi, krasocitná dívko ! Tebe
páno není pítelkyní zvát,

nektarovou slas s Tvých rtík ssát,

v ln pátelském T mít u sebe !
—

K adrm svým bych myslil tisknout Hébe,
trudu všemu bych chtl výhost dát

;

a když bys Ty pola lýru hrát —
hlas bych slyšel serafín s nebe.

Než T neznám ! — který stan T kreje ?

který truchlozpv Tvíij slyší ke?
osud též Ti milost nepeje?
Nadje snad plec se na T smje,
ale velkost mé bolesti m —
mn i svit uhasí nadje

!

Od té doby nevyskytlo se jméno Žofie Jandové v literatue naší

;

žádná nová báse nevyšla s jejím podpisem, nikde nestala se o ní

žádná nová zmínka. Až v Jungmannov historii literatury poznamenáno
pi Okusu v básnní eském od K. S. Šnajdra, že objímá také báse
od Žofie Jandové: Jan za chrta dán. Nicmén považovala se tato

báse od r. 1823 až po tuto chvíli za skladbu Šnajdrovu, a nikdo

jiný nehlásil se posud o své právo k ní. Žofie Jandová po r. 1822
umlkla úpln, nikdy nepronesla se o tom, že snad Šnajdrovi báse
„Jan za chrta dán" k posouzení, ke tení neb vytištní zaslala, nikdy

neozvala se, že ji Šnajdr tu báse odcizil, neb že ji snad ponkud
pepracoval a pak za svou neprav vydal. V literatue, kde vespolek

se znali všichni netoliko spisovatelé ale i tenáové, nepipomnlo se

nikdy, žijeli Žofie Jandová aneb kdy umela.
Taková nevšímavost k pvodkyni básn tak proslavené, jakou

„Jan za chrta dán" v dobách pedbeznových byl, k pvkyni, která

kdysi dostala veejná básnická poslání od dvou uznaných básníkv
domácích, byla by vcí naprosto nepochopitelnou, kdyby nemla píinu
velmi pirozenou. Ve vydání vybraných spisv Jos. K. Chmelenského
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r. 1870 v bibliotéce Kobrov teme totiž pi znlce „Ohlas Žotii Jan-

dové" tuto poznámku: „Se smyšleným jménem Zofie Jandové dovolil

bí Chtnelenský nevinnou mystifikaci, uveejniv pod pseudonymem tím

nkteré básniky, které v tekdejšícb kruzích vlastenskýcb vzbudily

radostné roznícení myslí nad objevením se první eské básníky a

vyvolaly nejeden ohlas, mezi nimi i tento Chmelenského samého." Dle

poznámky v Jungmannov historii literatury nebyl by tedy skladatelem

básn „Jan za chrta dán" nikdo jiný, než .— ChmelensJcý ; nebot

Žotie Jandová byl on! Tu pak ovšem se vysvtluje, že autorství Šnaj-

drovo pi romanci o ubohém panoši Janu jest nad všechnu pochybnost

jisto a utvrzeno ; nebo Chraelenský nebyl by provozoval literární

žert až k té míe, aby njakou svou báse byl jinému, skuten
živému spisovateli daroval. Ale kratochvilná historie s Žofií Jandovou

mohla býti známa také onm spisovatelm , kteí jsouce souasníci

Chmelenského snášeli píspvky k dílu Jungmannovu.

Jsou pak i dvody vnitní, kteréž hájí autorství Šnajdrova pi
skladb „Jan za chrta dán." Slovesná forma, kterou tu ped sebou

máme, jest táž, v nížto Šnajdr nejvtší ást svých veršovaných prací

složil, kterou mimo nho žádný ze souasných básníkv eských ne-

pstoval, která vším právem mže se prohlásiti za jeho význan vlastní.

Kdo pete dv ti básn Šnajdrovy, pozná všechny ostatní už dle

rozmru slok a veršv. Za druhé potkáváme se u Šnajdra zvlášt pi
básních výpravných naskrze s pívskem mravouky, se závrenou apo-

strofou k citu tenáovu. Tak „Bivoj" koní až temi slokami mravo-
kárných úvah o moderních dandych ; tak „Poustevník" zstavuje nauení

novovkým mládencm, tak i „Jan za chrta dán" vnuje celé poslední

«'íslo své mravnému rozjímání. A podobn vypadají všechny ostatní

Šnajdrovy balady a romance, složené po Janovi. I ten spsob básnní
jest Šnajdrovi úpln vlastní v celé souasné spisovatelské spolenosti

eské. Šnajdr byl povaha velice povídavá, kteráž ve vku pokroilejším

pešla v napomínavost, ovšem dobrosrdenou, ale nikoliv básnickou.

A tu jsme pi hlavní známce veškerého Šnajdrova eského ver-

šování. Ty vci tou se plynn, mají jistý nádech zpvu prostonárodního,

ale celkem není to nic než rýmovaná prosa, ani prosta pokleskv
jazykových. A tu nepoeticnost má do sebe také jeho „Jan za chrtu

dán." Pouhá prostota, srdenost a nenucenost nepostaují k literárnímu

umní, k plodm básnickým. Vím, že pi skladb, která v písemnictví

našem po tak drahný as stavla se v popedí celého dležitého oddílu

básni výpravných, jest místy obtížno a místy nepíjemno, nabyti poznání

klamu. Však teba konen vysloviti, co v literárním vzduchu našem
už se vznáší; že totiž „Jan za chrta dán" má zajímavý, pro romanci
vhodný dj, jemuž ale se nedostalo umleckého zpracování. Mlky tém
už všeobecn nadešla v literárních kruzích eských nepopiratelná chlad-

nost ke skladb kdysi nevyhnutelné pi všech deklamacích soukromých
i veejných, už ani dospívající mládež školní nenalézá valného esthe-

tického požitku pi verších, bez nichž jindy vlastenecké vzdlání ne-

mohlo obejíti se. Umlecké, duchovní poteby našeho národa jsou
u/ mnohem vtší, než byly ped padesáti lety, což považovati sluší za

zjevný, rozhodný pokrok v osvt eské.



476 F. Schulz: eská balada a romance.

Velmi málo jest v každé literatue skladeb takových, které by
mly umleckou cenu pro všechny asy, které by ve své dokonalosti

sáhaly pes vky píští a zstaly v platnosti dl vzdlavatelných pro

nkolik pokolení. S postupující výší esthetickou, k níž dospívá kulturní

hladina nkteré doby, úží se kruh onch pramenv, z nichž doba ped-
chozí pelévá do ní své duchovní bohatství ; vytíbenjší, zušlechtnjší
krasochu nového pokolení iní vždy novou, písnjší revisi v kraso-

chuti doby minulé, vyluuje bud do zadnjších ad staví leccos, co

až posud v popedí se skvlo, stenuje poet dl takových, jimž pí-
sluší cena trvalá. Musíme považovati za znamení vyšší esthetické a kul-

turní zralosti, když už také u nás není teba velebiti všechno, co

v oboru osvtovém vykonalo se ped námi, když už také my mžeme
dobe obejíti se bez nkterých literních plodv, které ješt v nejbliž-

ších pedchdcích našich vzbuzovaly obdiv a úctu, když už také u nás

poet starších klassikv se stenuje a idne.

Ped ticíti lety ano ješt pozdji nebylo možno íci u nás, že

na píklad „Jan za chrta dán" není hoden té slávy, která se mu pro-

kazuje, že to není báse, která by petrvala teba jen dv pokolení

eská. Dnes už jest to vc dokázaná, a kdo to vysloví, vyzradí toliko

veejné tajemství. A jen nyní nkterý uitel ei a literatury eské
ve škole podnikne tu úlohu, aby estheticky rozebral a dle pravidel

krásy ocenil tuto romanci : octne se zajisté na velikých rozpacích

a dostane se náhle k poznání, že na té vci vlastn nic není, co by

vydrželo jen ponkud písnjší mítko krasoumné eknme to jen

všichni, jak to cítíme a jak si to myslíme, tím jen prokážeme dobrou

službu literárnímu umní eskému, jehožto pravidla a poteby už dávno

perostly meze starých tradic. Poesie eská by mla velmi malý pro-

spch z toho, kdy bychom neustále kleeli pede vším, co pedkové
naši nám odevzdali, a co jim se zdálo výborné.

Kiv by m posuzoval, kdo by z tchto mých slov vyvozoval

njakou pedpojatost proti Snajdrov básni „Jan za chrta dán." Mohu
každého ubezpeeti, že jsem sám velmi dlouho náležel v širokém proudu
literárním mezi horlivé rozšiovatele Šnajdrovy slávy básnické hlavn
k vli té básni. Ale nyní, když ji tu opt, nemohu potlaiti v sob
trapný pocit klamu. A týž pevrat v názorech o dokonalosti té neb oné

dlouho velebené básni eské znamenám také pi jiných ctitelích eského
umní literního. Co ješt nedávno líbilo se samým spisovatelm eským,
že to kladli i za vzor do školních knh, to nyní nelíbí se ani tenám.
Ted už by mohl každý snadno spoítati, kolikrát za rok se deklamuje

ve škole neb ped dosplým obecenstvem eským „Jan za chrta dán."

Není v nm poesie. Jakmile to poznání proniklo, byla po nm veta!

Oprava. Na str. 394. tohoto dílu, na ádku 2. shora místo zámka
ti záruka.
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O SV TA

Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Píše

Josef Procházka.

Jív Hušský byl íši cara Petra 1. s nemalou škodou, ale také

|2S> prospch vítzných Turk z nho byl dosti nepatrný. Majíce
•'' svého úhlavního nepítele ve svých rukou a mohouce ve spolku

s Karlem XII. a vrnou jemu ástí republiky polské panství

ruské i v nov dobytých krajinách Baltických zvrátiti, pustili všecky

takové myšlenky mimo sebe a jen se oddávali jásavé radosti, že se

jim podailo bez dlouhé války, takoka jen pi vojenské procházce,

nenávidného cara tak tuze ponížiti a zjednati sob náhradu za nedávné

straty. Krátkozrakým politikm osmanským dost lahodilo vdomí, že

zlomen vliv ruský na erném moi a že se obyvatelstvo Stambulské
toho více nedoká, aby ruská válená lod k samým behm hlavního

msta pirazila; že sila státu ruského následkem tohoto neštstí tím

/mohutní na moi Baltickém, nejsouc nucena na sever a na jih sou-

asn Be rozdrobovati, toho nedbali. Proto Karel XII. svou ilohu v Ben-
derech dohrál, a veškera jeho snaha, zaplésti portu v lé novou zstá-
vala bez úspchu. On asi tušil, že mírem Ilušským nebyla ponížena

moc ruská, nýbrž švédská, že Petr ztrativ Azov, tím jist j i nabyl

Petrohradu, a že moc nordická, Gustavem Adolfem na Baltu opevnná,
za jeho panování na vždy vezme za své. V tom zoufalém stavu vyna-

ložil ješt jednou všecko diplomatické umní, aby portu ošálil a k novým
nepátelským krokm proti líusku vyštval. I jesi B podivením, jak

velice podléhala již tehdy porta vlivm cizích státník a jak nejistá

a kolísavá stala se její politika, když zaala nedvovati v neodolatelnou

moc svých zbraní. V ervnu 1711 uzavel veliký vezír s Petrem mír

ký, naež upadl v nemilost i šel do vyhnanství: v prosinci téhož

:;r
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roku vypovdla nová vláda turecká caru opt válku, ale již v dubnu

1712 potvrzen mír Hušský „na pt a dvacet let", aniž pedcházel njaký
boj ; a opt sesazen veliký vezír, a opt opovzena v listopadu téhož

roku Rusku válka, ale v ervenci 1713 uzaven opt mír „na pt a

dvacet let."

Car Petr byv pi své výprav r. 1711 od svých podunajských

spojenc tak hanebn sklamán, nespoléhal se nyní na nikoho více než

jen na sebe, a aby vyjednávání jeho diplomacie ve Starabulu mohlo

s patiným drazem ped se jíti, postavil dv st tisíc muž na hra-

nice, kterémužto pokynutí v Stambulu dobe porozumli, tak že po

každém opovzení války i lépe eeno po každé válené demonstraci

v nkolika msících následoval mír. Karel XII. dovedl toho sice po
dvakráte, že porta k nové válce ruské se chystala, ale války skutené,

ve které by jemu bylo sveno velení nad vojskem tureckým, — té

pízn od svých pátel Caihradských nedosáhl. A i ta píze zvrhla

se brzy v lhostejnost, konen v nepátelství, když Karel XII. pes
všechno snažení porty nedával se pohnouti, aby se svou družinou

opustil Turecko a stísnným financím osmanským nepadal déle na

obtíž. Teprva r. 1714 zdvihl se král dobrodruh ztráviv pt let v Turecku

a navrátil se do Švédska, které za jeho trnáctileté nepítomnosti svého

velmocného postavení nadobro pozbylo. Moc ruská mezi tím, co

Karel XII. v Turcích se potloukal, vzrostla tak, že se po svém píchodu
války proti Petrovi neodvážil, a když r. 1718 obléhaje Fredrikshall padl,

pojištno jest panství ruské v bývalých švédských zemích Baltických

mírem Nystadským r. 1721 na všechny asy, a Rusko došlo všude

uznání co velmoc evropská. Zevnjším symbolem velmocného postavení

byla hodnost císaská, kterou senát Petrovi udlil dne 20. íjna 1720,

jakož i název „otec vlasti" a píjmí „Veliký". Od toho asu vnoval
se slavný ten muž tém výhradn vnitním opravám své rozsáhlé íše,

a až do jeho smrti neuplynul skoro den, jenž by nesvdil o pravd
jeho slov, že nešetil a nešetí svého života, kdekoliv jde o vlast

a národ. eho sám pro krátkost života ve skutek neuvedl, to ponechal

svým nástupcm, naznaiv, jak by se mohla vc provésti, tak že nesnadno

povdti, bylli vtším co muž velikých in nebo co muž velikých

myšlenek. Byl to duch, o nmž Kateina' II. pípadn povdla, že kdy-

koliv ona hodlá nco nového zaíditi, skorém vždy v archivu státním

shledá, že to Petr Veliký již byl promyslil.

Co takto carství ruské na venek rosilo a uvnit se zmáhalo, klesala

porta vihled hloub a hloub. Snadný spsob, jakým nabyla Azova,

uvedl ji na neblahou myšlenku, že by se jí snad mohlo podaiti,

i ostatním mocnostem, svaté aliance se súastnivším, odníti zase

zem, jichž mírem Karloveckým nabyly. Nejvhodnjším pedmtem útok
tureckých zdály se býti — a ten náhled byl v Stambulu zd-
dný — zase zem císaské ; na tchto stranách nabyli Turci v dobách

dívjších skuten slávy vojenské, tam mohla reputace turecká, mírem
Karloveckým poškozená, nejspíše zase pijíti k náprav. Tžká válka

o španlské ddictví vysílila stát rakouský a zpsobila, že vláda Vídenská

obracejíc všechen zetel na západ a vidouc portu zapletenou ve válku

s Petrem Velikým, mén dbala o upevnní a uchránní nov nabytého
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panství v Uhích proti budoucím útokm tureckým. Mimo to zstavilo

povstání Františka Rakoczyho — akoliv smlouvou Satmarskou r. 1711
všechen podnt k dalším rozbrojm ze strany císaské byl uklizen —
mnoho kyselosti v Uhích, a na takovéto vnitní sváry bezpeili se

vždy Turci nejvíce. Rozumování toto brzy jest poopraveno, nebo válka

španlská byla r. 1714 náhle ukonena, tak že moc císaská mohla
s tím vtším drazem na východ býti obrácena. Z píiny té rozhodl

se divau jinak, a ponvadž pípravy k válce byly hotovy, vrhla se porta

na Benátany, jimž v míru Karloveckém poloostrov Moreu byla postou-

pila. Republika, jsouc již jen zbytkem bývalé slávy, obrátila se v této

tísni na císae Karla VI, nadjíc se do nho týchž služeb, k jakým
v dobách svaté aliance byla vzhledem k jeho pedchdci Leopoldovi I.

volna a ochotna. Nad to byl císa garantem míru Karloveckého a tudíž

mravn zavázán, Turky co rušitele míru válen stíhati, k emuž jej

také pedseda dvorní vojenské rady, princ Eugen Savojský, drazn
vybízel.

Turci získavše nkterých úspch v Moree již zase tak pychali,

že ve veejných modlitbách, na rozkaz vlády po celé íši konaných,
vzývali boha za dobytí Vídn a íma. Však nadje jich nebyly ješt
nikdy tak žalostn sklamány, jako ve válce r. 1716 proti císai zdvi-

žené, a poslední Habsburk mohl se honositi, že odplatil hojné nepátelm
podle mrzkých skutk, jichž od Ferdinanda I. v Uhích páchali, nedo-

pouštjíce po celých dv st let, aby to království na dobré míe stálo.

Kolik bylo dosud boj s Tureckem, žádný neskonil se s takovým
ponížením pýchy turecké, s tak rychlým a slavným triumfem zbraní

rakouských, v jichž ele stál opt muž, jenž co váleník i státník

jest z nejvtších. Eugen Savojský horlil pro válku tureckou, maje ji

za „dílo svaté" a za povinnost, kterou na sebe vzíti káže víra i est.

A s jeho nadšením srovnávali se skutkové jeho. Od míru Karloveckého
zstali Turci ješt v držení srbského Banátu, kde ohradili msto Temešvár
tak mohutn, že se stalo pevností první velikosti; pádem jejím byli

by Turci vytištni i z poslední ásti Uher, která jim ješt zbývala.

Princ Savojský vrhnul se pedevším (dne 3. srpna 1716) u Petrova-

radína na velikého vezíra, a a bylo vojsko turecké tém tikrát tak

veliké, poraženo pece v pti hodinách na hlavu, a veliký vezír sám
zabit. Celý tábor turecký s ohromnou koistí, se sto šedesáti tymi
dly, sto padesáti prapory a s nesmírnou zásobou steliva padl v ruce

císaských, jichžto ztráty byly skrovné proti pohrom, jakou utrpli
nepátele. Hned potom obklíil vítz Temešvár, jehož posádka vidouc
nezbytí, již v íjnu kapitulovala po ítyiatyicetidenním obléhání, zane-

chavši v pevností sto dvacet dl.

Sto šedesát pt let trvalo panství turecké v tomto mst ; louíce
se s Temešvárem louili se Osraané již na všechny asy se vší korunou
uherskou. Po celém poloostrov Balkánském šlo tenkráte radostné hnutí,

jméno reka Eugena ozývalo se i v nejbídnjší chatri kesanské, on
byl mesiášem, k nmuž pohlížela utrápená ráje co k ramena božímu,
jež mlo rozdrtiti pouta otrocká a vztýiti kíž po dlouhé vky hano-
bený. Arcibiskup Ochridský a ostatní albánský episkopát oznamoval

no\i zvláštním poselstvím, že lid jeho jest hotov /úastniti se
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inn velikého díla a osvoboditi kesanské obyvatelstvo z podruží tu-

reckého ; rovnž oekávala v sousedním Multansku a Valašsku veliká

strana císaská s radostnou pedtuchou okamžik, až veliký bojovník

boží Eugen s jejich šíjí sejme hrozné jho plmsíce. Porta na mysli

kleslá byla by ihned pokoj uinila a snad i celého Banátu se vzdala.

\šak Eugen nepouštl se v žádné smlouvání, dokud by se nezmocnil

ješt druhé bašty, o kterou se panství turecké v tchto stranách tak

mocn opíralo, Blehradu. Stavové zemí ddiných nešetili ani statk
ani život, aby vítzný postup slavného hrdiny nemusel pro nedostatek

peníz anebo vojska k veliké škod vcí kesanských býti zaražen.

Jen v zemích koruny eské sešlo se pes pt milion zlatých co mimo-
ádná bern válená, a ze všech stran chvátal nadšený lid pod prapory
Eugenovy, aby se stal jeho slávy úastným. I ze stav knížat íšských
bylo tu tolik dobrovolník, že výprava z r. 1717 živ uvádla na mysl
ony doby, ve kterých zápal náboženský a ne prospch politický spo-

joval lidi vysoké i nízké, aby cedili krev za povznesení kíže. O takové

obtavosti a o takovém nadšení nebylo v íši turecké ani slechu. Nouze
o peníze dosáhla té výše, že nemloli se od války dokonce ustati, musil

sultán valnou ást svých poklad odeslati do mincovny. S napjetím všech

sil vyzbrojeno 200.000 muž, s nimiž sultán osobn až ho Srdce se

vypravil ; další velení ponechal velikému vezíru, jenž namíil k Ble-
hradu, vojskem císaským již sevenému. A tu svedena jedna z nej-

znamenitjších bitev vbec. Eugen mohl se jen s velikou opatrností

blížiti Blehradu, výten opevnnému. Koncem ervna poalo pravi-

delné obléhání, a jakkoliv se za obezelého vedení princova dlo s ve-

likým drazem, odrážela pece znaná posádka turecká útoky jeho

s dobrým prospchem. Tu objeví se dne 1. srpna veliký vezír ped
ležením císaským a pone ihned ze 140 dl a 35 moždí metati zkázu
v ady obléhajících pluk, mezi tím co i z pevnosti trvá palba bez
ustání. Tak stali se z obléhajících pojednou obležení, a Eugen ob-

klíen jsa uprosted mezi Blehradem a vojskem velikého vezíra na-

lézal se v podobném nebezpeí, jako šest let ped tím car Petr nad
Prutem. Ve Vídni a v Benátkách oekávali horen, jaký to všechno
vezme konec, nebo mnohým zdála se situace Eugenova naprosto zou-

falou. Ale geniální vdce byl na všechno pipraven a o šastném vý-

sledku tak pesvden, že císai psal: „O všechno jest postaráno, a

Blehrad padne co nevidt." Za ticha noního opustil nepozorován le-

žení ped Blehradem, a než se nepítel nadál, zaala dne 16. srpna

za ranního jitra bitva dvojí: z jedné strany útok na Blehrad, z druhé
na tábor velikého vezíra. Bitva byla krátká ale nade všechnu míru
urputná a kolísavá až na poslední okamžik. Pomr stran bojujících

byl takový, že jeden bojoval se temi, jen že osoba prince Eugena,
který v nejvtším nebezpeí osobn v elo vojska se postavil, více vážila

než veliká armáda. Konec byl úplná porážka Turk, kteí zanechavše

13.000 mrtvých na bojišti, úprkem hnali se k Niši. Celý jejich tábor

vším dostatkem hojn opatený, 1S6 dl, 57 prapor, 9 bunuh —
taková koist dovršila velikost dne.

A dva dni potom padl Blehrad; na pouhé vyzvání vzdala se

nyní pevnost, jejížto posádka, 30.000 muž silná, se vší ctí vojenskou
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smla odtáhnouti ; rovnž padlo šestnáct galejí a šedesát menších lodí

tureckých v ruce císaské. Ovocem tí dn bylo, že mohl Eugen podati

císai zprávu : Blehrad jest náš, a s ním celé lostvo turecké na

Dunaji, pak 665 dl a 104 moždíe. A brzy po té mohl ji doplniti

zvstí, že vojsko císaské obsadilo Smederovo, Mehadii, Šabac, Ršavu
a že až k hranám msta Jas vítzn postoupilo. Aby hranice svta
kesanského patin pojistil, Eugen pi svém vyjednávání s velkým

vezírem požadoval Bosnu, Srbsko, Valašsko i všecku zemi mezi Multany
a Dnstrem. Zvdv o tom, vyjádil se sultán v nejvtším rozi-

lení, že radji ztratí korunu i íši, než by se podrobil míru tak

hanebnému. Dvr císaský by na takovéto obvyklé zaíkávání se

sultánovo asi pramálo byl dal a ku tetí výprav roku 171S proti

Turkm se odhodlal , kdy by ho náhlý útok krále španlského
Filipa V. na Habsburské zem italské nebyl pinutil, aby rychle ukonil
válku tureckou a obrátil zraky své na západ To byla hlavní píina,
že se již v lét v. 1718 sešel kongres v Požarevci, jenž brzy smluvil

se o mír tak, že nabylo Rakousko mimo Banát tém celého Srbska,

Bosny a Menšího Valašska k ece Altu, tedy svého nejvtšího rozší-

jihovýchod. Blehrad a Ršava, nyní pevnosti kesanské, po-
vstaly brzy ze sutin co dva pilíové, o které mohli se opírati k novému
životu zrození zlomkové národní v Podunajsku ; Rakousku pak otevela

hlídka, že jako bylo již na stedním Dunaji slouilo rzné živly

v jeden státní celek, mže i na dolním Dunaji jíti za podobným povo-

láním a položiti na rozvalinách íše turecké základy k novému státu

kulturnímu, jak o tom snil veliký Eugen. Maarský djepisec hrab
Majláth právem podotýká, „že mír ten jest nejslavnjší ze všech, co

jich dosud Rakousko s Turky uinilo, že jest živým pomníkem politické

moudrosti Eugenovy. Ta otázka jest zajisté dovolena, jaký osud by
a -i byl potkal Turecko, kdy by byl mohl Eugen ve válce pokraovati,
a zda by to nebylo bývalo prospšnjší, kdy by se byl kabinet Vídeský
radéji vzdal Sardinie a Xeapolska a dobuda nejvtší ásti evropského
Turecka, tímto sob ztrátu onu nahradil."

Pro Rakousko ml mír Požarevecký bezprostedn ten význam,
Itud již navždy pestalo všechno turecké panství v zemích koruny

uherské. Ty asy minuly, kde pašové osmanští beztrestn nad lidem

ubohým provádli všechen pych, kde Šlechta maarská od divokých
Mongol jako dobytek do pluhu jest zapahována, jak se to stalo

ku ii. hrabti Petru Szápárymu : ale stopy panství tureckého v Uhích
nevymizely podnes, všechna práce kulturní od té doby až do našich

dnv tam podniknutá nedovedla je vymazati. Tcho vcí sob pipo-
mínati jest dlužno v dob, kde se vší pravd historické bije smle

i hlavn ze strany maarské, a kde pstuje se a umle vyrábí

ní pro nejvtší hubitelé Uherska. „Uhry >taly se následkem sto-

padesátiletého panství Turk liduprázdnou pustinou," praví Maar
Majláth. „V P( Stá, v mst nyní tak krásném, byly tém všechny
dumy kryty slámou a rákosím, a tam, kde nyní v okolí Budínu kve-
toucí u>ady se rozkládají, byl bys nalezl sotva tu a onde njakou

:. uhlíi obydlenou. Velká arcidiécese Kaloská mehi sotva asi

;ct far, a tak to bylo všude. Statky a pozemky byly bez ceny;
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císa Karel zadával statky za fatku, a pece se stalo, že kupci vraceli

skoupená panství, ponvadž se jim zdála býti kupní cena pemrštna.
Dodavatel poteb vojenskýcb obdržel za 140.000 zlatých celou stolici

Bikešskon, která jest co do velkosti a úrodnosti hotovým vévodstvíin."

Na tomto vylíení smutného stavu zem uherské po vysthování

se Turk odtud mžeme slušn pestati, ano to jest péro maarského
historika, znajícího se dobe v djepisném vývoji svého národa, jenž

se nyní s Turky tak okázale bratíkuje a na odprce jejich

hnvem srší!

Pešastný konec války tuto vypsané rozhojnil valn vojenskou

slávu rakouskou, hlavn také proto, že se s nikým nemuselo ani

o vavíny ani o dobyté krajiny dliti. Vyjma republiku Benátskou

neml tenkráte císa Karel VI. žádných spojenc; pi poetí války

r. 1716 hledl sice získati spolek s Petrem Velkým, avšak vyjednávání

nevedlo k cíli, ponvadž všechna snaha carova byla nyní obrácena na

upevnní jeho panství na moi Baltickém a na šastné ukonení dlouho-

leté války se Švédskem. Porta si také jeho neutrálnosti velice vážila

a pistoupila r. 1720 k tomu, aby mír Hušský byl v ruský prospch
opraven. Zákon Mohamedv zapovídá, aby Moslemíni uzavírali s neví-
cími nepáteli mír „na vné asy", a proto byl každý mír s Turky

dosud smluvený vždy jen pímím na uritý poet let anebo na

„dlouhé asy;" ale s Ruskem uinna tenkráte výminka i povolen

Petrovi „mír na vné asy" a zárove navráceno jemu bývalé právo,

že smí vydržovati ve Stambulu svého residenta a to se všemi privileji

a svobodami, jichž užívali zástupcové ostatních s portou v míru a

v pátelství žijících panovník. Sotva však pátelství uzaveno, bylo

hned zase po nm, když Petr panství své v krajinách Kavkazských poal
vždy dále na jih posouvati a na západním pobeží moe Chvalinskébo

se opevovati. R. 1720 dobyl celého Dagestanu, zmocnil se hlavního

msta Derbentu a byl by i do Baku vítzn vkroil, kdy by mu to

zlá nehoda nebyla pekazila. Krajiny ty ovšem nepatily port nýbrž

íši perské, tenkráte v nejvtším úpadku se nalézající ; že však obyva-

telstvo bylo víry mohamedanské, vzala si vláda turecká záminku, aby

Rusm zastoupila cestu pes Kavkaz do Malé Asie. I osvdila se

porta zvláštním manifestem, že „vný mír" ped temi roky ku konci

pivedený jen tak bude míti trvání, jestliže car bez odkladu se svým

vojskem opustí Dagestan a vzdá se msta Derbentu ; porta prý dokonce

nemže dopustiti, aby obyvatelstvo mohamedanské nkde podniklo

panství knížete kesanského. Car Petr nedal se však zastrašiti a téhož

roku ješt padlo také msto Baku v jeho moc. A jakož vbec ve

Stambulu vždy jen ráznost a odhodlanost vedla k cíli, tak i nyní nebyla

porta neochotná s Ruskem v míru a pokoji o krajiny Kavkazské se

dohodnouti. K návrhu Petrov rozdlili se o krajiny mezi moem
erným a Chvalinským tak, že panství ruské pes celý Dagestan a

ást Širvanu až k ece Karu se rozšíilo. To byla náhrada za Azov,

to byl zárove poslední in Petrv, jenž rok potom (8. února 1725)

zemel, ukázav svým nástupcm všechny cesty, kterými by se bráti

mli, aby ideám jeho ponenáhlu zjednali prchod. Jako sob na za-

átku své vlády proklestil cestu po moi do západní Evropy, tak na
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sklonku svého života razil dráhu do stední Asie; v tchto dvou

stranách ležela budoucnost Ruska, které rozprostírajíc se na rozhraní

dvou svt a sousedíc v takové rozsáhlosti s plemenem mongolským

a dotýkajíc se islámu jak v Evrop tak v Asii, i na západ i na východ

proti odvkému nepíteli ostíhati se muselo. —
Rok po smrti cara Petra smluven jest mezi vládou ruskou a ra-

kouskou spolek, jehož ostí zase proti Turkm namíeno bylo. Dne
(i. srpna 1726 podepsána ve Vídni smlouva, dle které jedna vláda za-

vázala se druhé, že ruí za celistvost jejího území a že jí chce v každé

válce pispti 30.000 muž ku pomoci. Sotva uplynulo jedno desítiletí,

vstoupila smlouva v život.

Podnt k nové válce turecké zavdaly krvavé boje porty s íší

perskou ; chtjíc stísniti šacha ze všech stran, vyzvala i Tatary Krymské,

aby po zemi vtrhli do krajin zakavkazských a to územím ruského Da-

gestanu. Proti tomuto porušení hranic ohradil se pedn ruský vyslanec

bambulu, a když r. 1732 Tatai skuten se pokoušeli o soutsky

Kavkazské na jih vedoucí, jsou se znanou ztrátou odraženi. Carevna

Anna svolavši tajnou kabinetní radu, usnesla se na tom, že potrestá

zpupnost tureckou i tatarskou a že dobude zase Azova. Válka byla

ustanovena na r. 1734, ale pletky v Polsku vzniklé o dosazení nového

krále, jenž by byl Rusku i Rakousku po chuti, zpsobily, že boj s Turky

k nejbližší píležitosti odložen. A ta naskytla se sama. když r. 1735

Tatai z návodu porty opt chtli mocí prodrati se ruským Kavkazskem

do Persie. Na hrozbu, že splatí Rusko násilí násilím, jestliže porta

chána Krymského neodvrátí od toho úmyslu, odpovdl veliký vezír,

že nechce o vci té ani slova více slyšeti, sultán že Tatarm tak ui-

niti poruil o na tom že pestati nutno.

Vvzývavost taková mla válku v záptí. Jest to válka tvrtá

(1735— 1739). Když se nezdailo Rusm r. 1735, za nepítomnosti

vojska tatarského na Krymu zmocniti se tohoto poloostrova, postavila

vláda ruská roku píštího na radu slavného vojevdce Múnnicha dvojí

vojsko do pole: jedno na Dnpru, aby operovalo proti Krymu, druhé

na Donu, aby Turkm Azov odalo. Vojsko Dnprské, jemuž velel Munnich
sim. pekroilo na jae r. 1736 Dnpr, porazilo dvakráte voje tatarské

a zahnalo je za tak zvané „Perekopské linie." Památný útok na Pe-

rekop, jejž Munnich nyní podniknul, naplnil celou Evropu obdivem.

Krym jest poloostrov, souvisící s pevninou evropskou okídlím
asi pul druhé míle dlouhým, táhnoucím se od moe erného k té

zátoce moe Azovského, kterouž „moem shnilým" nazývají. Na tomto

píznivém míst zdolali Tatai po celé délce píkop („perekop"), dvanáct.

místy i patnáct sáh hluboký a asi dvanáct sáh široký s kolmými po

obou stranách stnami; po obou stranách zdvíhal se mohutný násep.

Pikop i násep nešly arou pímou, nýbrž lomenou, a dlily se tudíž

ve dve strany, z nichž Btrana zapadni, ernomoská, byla delší a pti
tvrzemi a vžemi chránna, strana východní, Azovská, byla kratší a to-

likéž dvma pevnstkama opatena. Tam, kde se ob strany úhlem do-

týkaly, stála jediná brána na poloostrov vedoucí, z kamene vystavná
dly po obou stranách dobro ohrazená. Hned za branou ležela pevnost

Or-Kapi (Perekop), stará to od Janovan zbudovaná tvrz, mající tehdy
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lesí set, chýší a posádku tureckou. V pevnosti, jako/ i ve tvrzích na

náspu bylo asi tyi tisíce Turk; za píkopem však táboila celá horda

tatarská, tak že se to zdálo víe nepodobno, by ml kdo té odvahy

a chtl naped pirozenou a pak živou hradbou dovnit poloostrova

s vojskem se prodrati.

Miinnich ml tu odvahu.

Dne 15. kvtna rozložil se, maje asi padesát tisíc mužii, ped
píkopem, dne 17. piblížil se až k brán, dne 19. dal prozkoumati

hloubku a šíku západní strany píkopu a dne 20. kvtna podnikl útok.

Rusi nemli žebík, nemli náiní k útoku potebného — to vše HNI ii 1
1

—

nichovi nevadilo. „Bh a srdnatost našeho bodrého lidu, jenž s ta-

kovou obratností dovede se ihned do všeho vpraviti, pivede nás šastné

nahoru" — tak konej šil obavy svých generál. V noci na 20. kveten

zaalo malé oddlení palbu na východní stranu píkopu, jako by zde

chtli Rusové hnáti útokem ; za tím opustila celá armáda tábor a do-

stávši se za noního šera nepozorovan do hlubokého píkopu na stran
západní, vylezla, než hodina uplynula, muž za mužem, od sprostého až

do generál po holme stn na druhou stranu píkopu, vytáhla za

sebou do výšky i dla, a než se Tatai vtšinou v hluboký spánek po-

hížení, eho nadali, stáli Rusové mezi nimi. V okamžiku nastala krutá

se, a v patách za tím všeobecný útk Tatar, jichžto chán jen stží

ušel zajetí; píkop byl steen, a Rusové byli pány zem. Zdá se ne-

podobné, a pece na pravd zaruené spoívá, že krkolomné šplhání

do výšky dvanáctisáhové a útok na Tatary stál Rusy všeho všudy sedm
mrtvých a sto osmdesát ranných.

Pt tisíc Tatar pracovalo nkolik let o píkopu a náspu, než

byl zdlán ; nyní dostailo nkolik hodin, a hradba po zdání lidském

nedobytná octla se v rukou ruských. Davové ruští rozlili se jako ne-

lítostná boue po celém poloostrov, na jehož obyvatele vinné i nevinné

dokroila pomsta za staleté útisky na Rusi páchané. Než ješt Miinnich

na píkop byl udeil, uinil k chánu vyzvání, aby se carevn podrobil

a Perekop Rusm popustil, jinak že jeho vojsko celou krajinu poplení.

Spoléhaje se na nedobytnost svých hradeb, nerozpakoval se chán ani

na chvíli ve svém úmyslu, postaviti se Rusm na odpor. Štstí válené
rozhodlo nyní v jeho neprospch, a Miinnich hrozbu vykonal. Již dne

21. kvtna vzdala se pevnost Perekop, a posádka do zajetí odvedena.

Zdšení po celé zemi bylo ohromné, a všechno obyvatelstvo úprkem
utíkalo do hor a pístav; vojsko tatarské, pes sto tisíc muž silné,

rozprchlo se na všechny strany, a chán i s rodinou i se všemi poklady
utekl do Balaklavy, kde byla pro nj pipravena lo. Bez pekážky
dostali se Rusové ke Kozlovu (Jevpatorii), nejstarší to a nejslavnjší

pevnosti Krymské, sídlu drahých upomínek celého národa ruského. Na
tomto míst r. 998 Vladimír Veliký pijal kest, zasnoubiv se s Annou,
dcerou císae eckého Romana II. ; odtud vzešlo nejvtší eledi slovanské

svtlo kesanství. Nyní picházeli potomci Vladimírovi co nepátelé
se srdcem tvrdým, nevidouce ped sebou kolébku kesanství ruského,

nýbrž peleš svých katan. Než se ješt Miinnich k pevnosti piblížil,

opustila ji celá posádka; Turky pijalo a do Stambulu dovezlo ticet
lodí, jichž píjezd vzbudil v hlavním mst tureckém nemalé zdšení.
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Tak msto, ítající pt tisíc dom a množství mešit a jiných kostel,

padlo v moc ruskou bez obrany; vtší ást lehla popelem. Popáv
vojsku malého oddechu a popleniv msto bohatstvím slynoucí, táhl bez

ustání dále k ece Alm a odtud na Bakiseraj, hlavní msto chanátu

Krymského. Soutska vedoucí k mstu v hluboké kotlin ležícímu, byla

sice obsazena Tatary ; ale nkolik výstel z dl ruských do všech úhl
je rozprášilo. Bez boje vtrhl Míinnich do residence, která vojsku dána

v plen; palác chánv poboen a z hlavní mešity sraženy pozlacené

bán, jakož i hroty, na nichž dosud plmsíc hrd do oblak se vypínal.

Pomsta byla úplná, a vítz mohl nastoupiti pochod zpátení, pi
kterémž dobyt ješt také Akmeet (Simferopol). Výprava ta vzbudila

obdiv svta, ale ztráty ruské byly bolestné. Nedostatek zdravé vody

a nezvyklé podnebí tak zhoubn na Rusy psobilo, že podlehlo tém
ticet tisíc muž nemocem. Nechtlli Munnich pijíti o celé vojsko,

musel rychle ucouvnouti na Perekop, odkud hodlal za lepších pomr
zdravotních nanovo do Krymu se vypraviti. Ale ani v Perekopu nebylo

pro nedostatek potravy dlouhého pebývání, a když kostvo šmahem pa-

dati poalo, musel vrchní velitel k uvarování vtší zkázy do lidnatjších

krajin na sever odtáhnouti. Perekop slavn dobytý jest v takové tísni

svému osudu zstaven ; aby však pestal býti baštou Rusm nedobytnou,

kázal Munnich hradby pevnostní vyhoditi do povtí, msto popáliti

a píkop zasypati.

Skoro touže dobou, co tyto vci na Krymu se dly, poínal sob
i sbor Donský velmi estn. Cílem jeho operací byl Azov, jehož ztráta

se r. 1711 celé Rasi tak bolestn dotkla. Po delším obléhání vzdala

se i tato pevnost vítznému generálu Lascymu, a Petr Veliký pomstn.
První rok války byl u konce, a Rusko stálo již opt na erném moi.

Když potom nastala zima, zahájeno proti íši osmanské tažení di-

plomatické. Porta majíc o smlouv z r. 1726 uritou vdomost, ráda

by byla alianci mezi Ruskem a Rakouskem pokazila i doufala sob ve vci
té tím více, že zatím zemel nejvtší horlitel pro válku s Turky, Eugen
Savojský. Le idey tohoto veleducha tak mocn se zakoenily ve

Vídenské dvorní rad vojenské, že žádné lákadlo turecké neprosplo.

Hrabe Konigsegg, nástupce Eugenv v rad korunní, dal velikému

vezíru písemné na vdomí, že marné jsou všechny nadje porty v roz-

volnní anebo dokonce v roztržení pátelských svazk mezi Ruskem
kouskem. ..Naopak," dokládal, „oba státy pilnou k sob tím

li, ím podstatnjší jest jejich pesvdení, že porta otomanská
zamýšlí obrátiti se s celou silou brzy na toho, brzy na onoho ze svých

soused kesanských." I.i-f Konigseggv, vrhající na tehdejší politické

lení ve Vídni tak zajímavé svtlo, ubezpeuje portu ke konci, že

Rakousko chce svým závazkm k Rusku dostáti i co vrný jeho spo-

jenec i co dobrý pítel a soused.

Odpov velikého vezíra byla velmi hrdá: „Port sejde na tom
pramálo," tvrdil, „chceli dvr Vídenský býti jejím pítelem i nic, nebo
ona je s to, všem svým nepátelm odolati." Tato nadutost zvrhla

se ovšem brzy v malomyslnost, když Turci seznali, s jakou opravdovostí

mly spojené Stát; k válce; i obeslali k návrhu sprostedkujících

západních stát kongres v polském msteku Nemírov, jenž se ml
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naposled ješt o udržení míru zasaditi. Ale Rusko i Rakousko žádaly

tam na Turecka tak mnoho, že kongres jen vedl k válce.

Kdožkoli byl pamtliv slavných in vojska rakouského za války

pedešlé a úžasných úspch Múnnichových v prvním roce války této,

mohl se právem nadíti, že jest nyní po Turecku veta. Tenkráte už

napsal djepisec francouzský Rousset o Turecku: „Éiše OSmanská
dkuje za své trvání jen evnivosti a prospchm nkterých stát
Mšanských) které nestrachují se do pravdy ani tak úpadku této

íše, jako spíše vzrstu a zmohutnéní onch, kteí jsou hotovi

o zbytky její se rozdliti. Proto se jim zdá, že jest lépe, aby íše
osmanská trvala dále, tebas byla nevím jak hrozná státm kesan-
ským, nežli aby její provincie byly v držení nkterého státu kesan-
ského, a než aby sultánové z pinucení pesthovali se za Bospor."
— A jiný státník této doby, známý kardinál Alberoni, ml již celý

plán pohotov, jak by se po vyvrácení panství tureckého jednotlivé

státy evropské o zem osmanské rozdlily; nás zajímá jeho návrh z té

píiny, ponvadž to ml za samozejmé, že Rakousku pináleží z

ddictví tureckého Bosna, Srbsko a Valašsko.

Císa Karel VI. pustil se sice do války s celou chutí, aby za

bolestné ztráty, jichž na poloostrov italském posledn utrpl, získal

co možná hojnou náhradu na poloostrov Balkánském. Bohužel byla

ale desorganisace vojska po smrti Eugenov tak osudná a nedostatek

vdc v umní váleném jen nad povrchnost vynikajících tak citelný,

že celá ta válka turecká patí k nejtemnjším stránkám djin rakouských.

Obtavost „zemí ddiných" osvdila se zase ve svtle nejpíznivjším,

nebo pro válku s Tureckem byl tu vždy penz dostatek. Sami toliko

stavové slezští ruili za pl tvrtá milionu zlatých, nehledíc k zemi

eské, která povolila obvyklým spsobem jak na penzích tak na

vojsku a na potebách válených, cožkoliv se jí uložilo. Ba i šlechta

madarská sáhla tenkráte do mšce a poskytla k uhrazení poteb celých

— sto tisíc tolar! Jen stavové sedmihradští ohlásili císai, že nejsou

s to zaplatiti berní ádných, nekuli aby platili ješt mimoádnou da
válenou. Dne 6. ervna 1737 vydán ve Vídni manifest k národm,
jenž byl zárove úedním opovzením války. Co nám v tomto osvd-
ení dvoru Vídenského pedevším v oi bije, jest váha, která se

tam klade na pátelství Bakouska s Ruskem: „Toto spojení obou

íší, které za dob svaté ligy prokázalo se býti tak užiteným, musí

ted býti ješt mnohem prospšnjší, povážímeli rozkvt Ruska ....
Úsilí, s kterým nevící pracovali, a pikle, které strojili, jen aby

spolek tento protrhli — to jsou samé dkazy, jak jest všemu ke-
sanstvu prospšný. Dokud ob tyto slavné íše zstanou tsn spo-

jeny, jak toho jejich vlastní obapolný propch žádá, nemají se zem
na pomezí tureckém porty pro báti."

Poátek výpravy zahájen ve Vídni slavným procesím do chrámu
Štpánského, císa s celým dvorem, všechny sbory svtské a duchovní

cechy a školy byli pítomni. Po celé íši naízeny po as války

každodenní modlitby, a den co den zazníval o sedmé hodin ranní ze

všech kostel po celé íši „turecký zvonek," a kdožkoliv zaslechl zvuky

ty, ml k zvláštnímu rozkazu, a byl doma, a pod širým nebem, na
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tom míst padnouti na kolena a modliti se za požehnání císaským
zbraním. Žel, že vše to nemohlo nahraditi veliké nedostatky, po celé

trvání války ve vojšt rakouském se jevící, a to in capite et in membris.

Následkem neblahé války s Francouzi pozbylo vojsko dvry v sebe

samo ; finance byly v stavu zoufalém, tak že nebylo lze sehnati msíných
šest set tisíc zlatých, na vydržování vojska potebných; administrace

vojenská tak málo dbala svých povinností, že se hned na zaátku války

jevil hrozný nedostatek vcí nejpotebnjších. Na pomezí tureckém nebylo

ani o stavby pevnostní ani o dostatené zásoby potravin a steliva po-

staránso, a co bylo nejhorší : vedení vojska nebylo jednotné, jako za

rasu velkého Eugena, vdc bylo nkolik a všichni mezi sebou na

štíru. Trojí armáda postavena do pole: jednu vedl polní maršálek

Seckendorf do Srbska proti Niši, druhou princ Hildburghausen do

Bosny, tetí hrab Wallis do Valašska. A kolik bylo vdc, tolik

také výprav nešastných. Seckendorf dobyl sice Nise, ale mezi tím, co

oblehal Užici, kapituloval generál Doxat, jehož s posádkou v Niši

zanechal, a vydal tuto dležitou pevnost, sotva že byla tvrt léta v držení

rakouském, zase Turkm. Doxat jest k smrti odsouzen a odpraven,

Seckendorf sesazen a do vzení odveden — to byl vedle ohromných
ztrát, které tohoto roku utrply také ostatní dva sbory císaské, vý-

sledek první výpravy. Mravní následek tchto nezdar byl takový,

že Turci vypudivše vojsko císaské ze zem strojili se nyní sami

k útoku na království uherské; pipomínajíce sob vdn dobrých

služeb, k jakým se jim ve válkách dívjších proti císai podávali

odbojní Maai, umínili sob v Uhích novou vzpouru proti panství

Habsburskému roznítiti. Syn Františka Rakoczyho Josef, za svého

mládí o dvora Vídenského vychovaný a císai k mnohým díkm za

vázaný, uprchnuv r. 1734 z Vídn odebral se do Caihradu, kdež se

mu dostalo skvlého uvítání. Porta pikla mu hodnost knížete sedmi-

hradského a vévody uherského a 80.000 muž „k uhájení jeho stát."

OB za to zavázal se k ronímu poplatku tyiceti tisíc piastr a

k brannému spolku s vysokou portou. Nedlouho potom vypsal cenu

desíti tisíc dukát, které sliboval tomu, kdo by se zmocnil vévody

lotrinského Františka, zasnoubeného s dcerou císaovou, Marií Teresií.

a živého nebo mrtvého v jeho moc odevzdal. Avšak téhož roku zemel
Ilakoczy sám v mladém ješt veku, neprospv port se svými spojenci

uherskými ani dost málo. Pes to bylo i r. 1738 vítzství zase na
stran turecké; l/.icc, Smcderevo, Mohadia, Ršava, jedna pevnost za

druhou kapitulovala anebo jest dobyta, a pleny turecké sahaly až

k Blehradu, ano až do samého Banátu. Stav vojska císaského byl tak

žalostný, že obmezivši se po celý rok pouze na obranu a nepekro-
ivši ani jednou Dunaj hledalo záhy za hradbami Blehradu a Zemun
útoišt a oddechu ped vítznými Turky. S nouzí postaveno r. 1739
do pole 06.000 mu/u, a ta troška ješt rozdlena ve dva sbory a

ena dvma vdcm, kteí jsouce mezi sebou ve sporu slabé síly své

ríce ochromovali. Jeden z nich. generál hrab Wallis, jest od Turku
?e prosmýkli n srbské Ofadjr Grocké na hlavu tak poražen, že ztráty cí-

ly 20.000 mu/u: Turci mohli se chlubiti novým Mohá-
em. Drahý z nich, polní zbrojmistr hrab Nfeipperg, jemu/ císa svil



490 J- Procházka:

vyjednávání s Turky, poínal si tak neopatrné ano bezhlav, že po-

depsal zlopovstný mír Blehradský, jenž v djinách rakouských vn
zstane skvrnou. Ovoce slavných in Eugenových pišlo nerozumem
a neschopností jeho nástupc tém úpln na zmar. Blehrad a Šabac,

Srbsko a Valašsko, vbec skoro všechno, eho nabyl Karel VI. v prv-

ních letech vlády své mírem Požareveckým, toho nyní zase rok ped
svou smrtí pozbyl. Nevole z takového ponížení Rakouska po takových

obtech byla všeobecná; vláda Vídenská mla za nutné, zvláštním ma-
nifestem a listem okružním všechnu vinu na bedra obou vdc svaliti.

„Zaátek všeho neštstí byla bitva u Grocké," tak znlo osvdení
císaské, „kterou jsme ztratili jen neschopností, zlou vlí a pevrá-
cenými rozkazy polního maršálka Wallisa, jenž i za vyjednávání o mír
dal svou neobratnost na jevo, tak že muselo býti hrabti Neippergovi

sveno. Ale ani ten nesplnil, eho bylo lze do nho se nadíti. Jen
kdy by byly vci dopadly nade vše oekávání zle, ml plnou moc. aby
popustil Blehrad, ovšem že nijak bez pimené náhrady ze strany

turecké. Osvdujeme veejn, že hrab Neipperg nejenom nejednal

v souhlasu se svými instrukcemi a se svým plnomocenstvím, nýbrž že

jim jednal dokonce na odpor a že naše ministerstvo nemá v tom podílu."

Neipperg a Wallis jsou odvoláni a na njaký as vzením opateni

;

mír s Turky však pece na základ ujednaném i od císae stvrzen,

nebo celé vojsko rakouské na Dunaji táboící bylo jen 18.000 muž
silné, kdežto veliký vezír se 160.000 u Blehradu stál. To rozhodlo,

a tak se dokalo Rakousko r. 1739 svého Blehradu.
Mnohem statnji vedli sob spojenci Rakouska, Rusové. V lét

r. 1737 pekroil maršálek Munnich eku Buh a jal se obléhati pevnost

OaJcov, kde bylo 20.000 Turk posádkou. Vše dlo se zase s neslý-

chanou rychlostí. Dne 11. ervence rozložilo se vojsko ruské ped
pevností a dne 13. byl již Oakov následkem ruské stelby v jednom
ohni; tu vylítne s ohromným výbuchem veliká prachárna do povtí,
pohbí 6000 Turk v ssutinách a poboí velikou ást hradeb pevnostních.

Téhož dne ješt zmocnili se Rusové Oakova se všemi zásobami tu nahro-

madnými ; obléhání pevnosti trvalo ti dni, a v tchto tech dnech zabito

z obou stran pes 20.000 lidí. Položiv do místa dobytého malou
posádku pod velením geniálního majora Stoffelna, vrátil se Munnich
již 15. ervence do Malé Rusi a oekával tu výsledek kongresu Nmi-
rovského. Druhý sbor, jemuž velel Lascy, vnikl hluboko do Krymu,
dobyl bez boje msta Karašbazaru a popleniv a spáliv asi tisíc osad

tatarských vrátil se jako Munnich do Ukrajiny.

Ztráta Oakova, jenž byl z nejvtších pevností tureckých, naplnila

vládu i lid osmanský neukrotitelným hnvem proti Rusku. Oakov ml
býti ješt téhož roku nazpt dobyt, to žádala est zbraní tureckých proti

Rakousku tak vítzných. Sám sultán a dle jeho píkladu velmožové
íšští obtovali na oltá vlasti znamenité sumy penz, aby dvojnásobným
žoldem vzbudili u vojska patiné nadšení. Na podzim stálo již 40.000
Osman pod hradbami Oakova, napolo zase zízenými, a dobytí jeho

zdálo se býti pravd podobné, ana posádka ruská odlouena od hlav-

ního vojska a strádajíc v pusté krajin vším nedostatkem, na 5000
muž se stenila. Ale v ele malého sboru ruského stál muž, jenž si
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tenkráte získal a až do dnešního dne požívá v djinách válenictví

jména nesmrtelného
;

jest to výše již jmenovaný Stoffeln, i co vojín

i co inženýr stejné proslavený. Dvanáct dní po sob podnikli Turci

dvanáct útok na pevnost skoro zboenou, a dvanáctkrát jsou od

hrstky Rus s krvavými hlavami odraženi, a když dne 10. listopadu

stráže ruské pohlížely do tábora tureckého, pojednou utichlého, spa-

tily s radostným úžasem, že nepátelské davy ležení zapálily a zmizely,

zanechavše za sebou v té krátké dob, co obléhání trvalo, 20.000 mrtvol.

Tak skonil se druhý rok války.

Úspchy tyto bily tím více do oí, ím neslavnjší bylo válení

rakouské. Carevna Anna nebyla od toho, v nastalé zim s portou

o mír se smlouvati; ale státníci Stambulští poukazujíce k vítzství nad
vojskem rakouským, nechtli ani jedné z pevností Cernomoských od

Rus dobytých ztratiti. Nepovolnost jejich vedla k tetímu tažení

(r. 1738), které však co do výsledk zstalo daleko za výpravou první

i druhou. Dle plánu s Rakouskem smluveného ml Mimnich o dobytí

Bender a Chotima se pokusiti ; avšak shledav na Dnstru pesilu

nepátelskou a strádaje mnohým nedostatkem, hlavn nemoemi, vrátil se

do zimního ležení, aniž by byl bitvy rozhodné svedl. Rusové utrpli

morem a zimnicí bolestnjší ztráty, než kdy by je byli Turci na hlavu

porazili. Posádky v Oakov a v Kinburnu až na jednu tetinu úpln
zahynuly

;
jen v Oakov samém zachvátily nemoci bez mála 20.000

maz. Nezbývalo tudíž nic jiného, než ob pevnosti poboiti a svému
osudu zanechati. O nco slavnji dopadl útok maršálka Lascybo na

Krym. kde Tatai za nepítomnosti Rus píkop na rozkaz Munnichv
zasypaný znova zdlali a pevnost Perekop zase vystavli. Po druhé

zmocnilo se vojsko ruské jak píkopu tak tvrze, a po druhé zasypalo

a rozboilo opevnní tatarské, seznavši, ze tu není pro né bytí. Rok
1738, jenž byl pro vojsko rakouské tak osudným, nepál konen ani

Bosm; jak ve Vídni tak v Petrohrad dostala se na vrch rozmrzelost,

a jen porta hledla s dvrou do budoucnosti.

Za to byl prbh tvrtého tažení ruského (r. 1739) nade všechno

oekávání slavný. Mimnich pekroiv Dnstr pod Chotimem a zmocniv
se soutsky Perekopské porazil v msíci srpnu u vesnice Stavuan
tak rozhodn vojsko turecké, že celý tábor nepátelský s nesmírnými
zásobami potravin a steliva padl v ruce ruské. S obvyklou rychlostí

obrátil se Mttnnich hned drahého dne po bitv proti Chotimu, chtje.

povstnou tuto pevnost vzíti útokem. Toho však nebylo potebí, nebo
na zprávu o porážce Stavuanské rozprchla se posádka turecká na
všechny strany, tak že vítz bez dalšího krve proliti mohl místa toho

se zmocniti. Zdržev se tu jen málo dní a opativ pevnost hrav
nabytou dostateným vojskem, pešel v msíci záí pres Prut a vtrhl

vítzn do hlavního msta multauského, do Jas, chtje odtud zanésti

válku do Budžackych Tatar (Dolní Besarabie) a obsaditi Bendery.
Lehká jízda ruská zabíhala již až ke Brahilovu na Dunaji, ana tu

došla <lo ležení ruského zpráva, že mír v Blehrad jest uzaven, a že

vítzné vojsko bez odkladu má se dáti na pochod zpátení Munnich
Jen s velikou nevolí uinil rozkazu zadost ; nejenom že jeho vojsko

ve vítzném postupu proti íši osmanské jest z istá jasná zaraženo, i
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podmínky, za kterými zjednán nový mír, byly v tak kiklavém odporu

k velikým inm, jimiž se ruský vdce proslavil, že zdály se mu býti

spíše pokoením Ruska než Turecka. A v skutku byl mír Blehradský
jeden z nejnepíznivjší cli, co jicb vbec kdy Rusko s Tureckem uinilo

;

Perekop, Azov, Oakov, Kinburn, Chotim dobyty, vojsko nepátelské

nkolikráte poraženo, a když byl tyletý krvavý zápas u konce, vrátí

vláda Petrohradská Turecku všecky pevnosti a skoro všecky krajiny

dobyté, zaváže se slibem, že nechce zizovati ani na Azovském ani na

erném moi lodí válených neb vydržovati tam lostvo, ano že povede

obchod v krajinách ernomoských toliko na lodích tureckých. Menší

výhody, jichž se Rusku dostalo, nemohly odiniti neblahý skutek, že

s Rakouskem souasn pokoena i ruská moc, a že penešastným vál-

ením neschopných vdc rakouských pozbylo i Rusko krvavé zaslouže-

ného ovoce vítzství Munnichových. A co nepokazili rakouští generá-

lové v poli, pokazili za stolem diplomatickým, uinivše o své újm
a bez ohledu na vítzný postup zbraní ruských potupný mír Ble-
hradský, jímž i Rusko bylo vázáno. Nesmírná rozhorlenost Miinnichova

na rakouské spojence zraí se nejlépe v listu, jejž poslal knížeti Lobko-

vicovi, hovícímu si neinn v ele vojska císaského v Sedmihradech.

„Kam se podla", žehrá vítz ruský, „svatá aliance, která mla trvali

mezi obma dvory? Rusové dobývají pevností, vojsko císaské pevnosti

boí anebo je nepíteli popouští. Rusové dobývají knížetství, vojsko

císaské zstavuje Turkm celá království. Rusové uvrhnou nepítele

na pokraj záhuby, vojsko císaské ke všemu se podvolí, eho si jen

nepítel žádá a co jest s to, jeho pýše lahoditi a ji rozhojniti. Rusové

ve válce pokraují, Rakušané dlají pímí a uzavírají mír. Jaký bude

tedy míti konec tento „nerozluný spolek" ? Kdy by se bylo vojsko

císaské octlo ve stavu sebe bídnjším, byl by, trvám, dvr Vídenský

s pomocí carevny dosáhl míru mnohem estnjšího, nežli jest ten,

který práv v Blehrad uzavel !" Ale jinak se tímto nezdarem pátelské

pomry mezi dvorem Vídenským a Petrohradským nezmnily. Pátelství

to mlo pro stát rakouský cenu nesmírnou, nebo hned roku píštího

po míru Blehradském zemel poslední Habsburk Karel VI. (1740),

jehož dcera a nástupkyn Marie Teresie ze všech stran napadená

sotva by byla z nesmírného nebezpeí vj-vázla, kdy by se bylo Turkm
uzdálo, porušiti mír Blehradský a zaplaviti svými vojsky rakouské

zem ddiné na jihovýchod, tak jako to inili Bavoi, Francouzi,

Sasíci a Prusi na severozápad. Rusové neposkytly sice Marii Teresii

pomocného vojska, ale Turecko, obávajíc se nové srážky s Ruskem, ne-

odvážilo se ve válkách o rakouské ddictví vykroiti z mezí neutrálnosti

a k ostatním nepátelm Rakouska se pipojiti. A když potom po

smrti carevny Anny dosedla na trn Petra Velikého dcera jeho Alžbta,
dosáhlo pátelství mezi novou carevnou a císaovnou takové velosti, že

Rusko pustíc mimo sebe vci turecké, výhradn skoro o svého spojence

se staralo, nabývajíc takto ovšem vždy vážnjšího hlasu v rad kabi-

net západoevropských. Že druhá válka slezská pišla k tak rychlému

ukonení mírem r. 1748 v Cáchách uzaveným, bylo pední zásluhou

carevny, která odeslavši znané vojsko do stedních Nmec, Francouze

k bezodkladnému vyklizení rakouského Nizozemí pinutila. A co krve
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ruské prolito ve válce sedmileté ve prospch Rakouska ! Dvr Vídenský

byl zajisté tak tuze na pluky ruské odkázán, že když po smrti carevny

Alžbty a po zavraždní cara Petra III. (r. 17G2) jeho cho a nástupkyn,

Kateina II. s Fridrichem pruským vešla v mír separátní, Marie Teresie

nemohouc na vlastní síly se spoléhati, musela roku 1763 smlouvou

Bubertsburskou ponechati svému úhlavnímu nepíteli, o ji byl r. 1740

oloupil a eho marn hledla ve zhoubné sedmileté válce opt nabyti

s pomocí dvou velestát a celé ady menších spojenc evropských.
(Pokraování.)

Karel IV. a jazyk eský.

Sepsal

Fr. J. Zoubek.

Nebylo vtší nelásky a nikomu nejevil jí národ eský zejmji
aokázaleji, nežli Janu Lucemburskému, k nmuž' nepoutalo ho skoro nic,

nežli dluhy a sklamané sliby.
r

) Panovník ten, jenž království Pemy-
bIovc smniti chtl za Falcko, o nmž 1. 1318 šel po zemi eské
hlas, že vyhnati hodlá echy z Cech :") král ten jaké mohl nadíti se

do národu upímnosti! A ta spousta zem za jeho panování! Když

kraleVic Vácslav Karel vrátil se byl 1. 1333 z Francouz do vlasti,

nebylo hradu královského, na nmž by byl mohl usaditi se, tak že

nucen byl pebývati v Traze po domech mšanských. 3
) Ale brzy

zvedl se z ssutin Otakarových nový hrad Pražský, a nová doba jala

se /kvétati zemi eské zprvu milákem, potom otcem vlasti. Avšak
nehodláme líciti promny, jimiž Karel IV. milým svým (echm zp-
sobil zlatý vk ; ale — jakož se o tom promlouvá, by památka jeho

u nás za nedlouho uctna byla pimenou slavností národní —
• lneme tuto jenom zetel obrátiti k smýšlení jeho národnímu, jímžto

rovin''/, nad svj vk vynikal jako spsobem své politiky.

IYancouzský král Karel IV. sliný byl a nádherný, ale neuený;
iav Karel náš, chovanec jeho, niím radji nehonosil se nežli láskou

k védám a umní, ítaje v to i znalost jazyk, jíž sám v „Živote"

Bvém (kap. 8.) pochlubil se napsav : „ei také eské ovšem jsme
byli zapomenuli (za pacholetství v Paíži), jížto potom zase jsme se

Banili tak, že jsme mluvili a rozumli jak/to jiný ("ech. Z boží pak

milosti netoliko esky, ale francouzsky, vlasky, nmecky a latin tak

', Když I. 1837 porodila Beatrii Janovi syna Vácslava, krom otce skoro
nikdo v /.cini neplesal, a nebylo smutnjší korunovace mni den 18. kvtna
t. i\, tak že .lan manželku navždy vvvr/.l do Lucemlmrka. Palackého
WH. II. 2, :vj.

ít soiivký Nmec kroniká Zbraslavský na str. B81.j dle Helferta

17) bylo prý to „zpozdilé podezeni."
'i Zívol Karla IV . kap. 8. Pebýval nejspíše \ dom nyní eeném

„U Stiipart."

i :;i
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mluviti, psáti a ísti jsme umli, že jeden jazyk z tch jakžto druhý

ku psaní, mluvení, k tení a k rozumní nám byl hotov."

Hlásí se tedy Karel náš k tomu, že byl ech pirozený, um-
jící mluviti a psáti svým jazykem „jako jiný ech." Ale co esky
psal, aby sám s jinými pesvdil se, že umí esky, není povdomo.
„Život" jeho, legenda o sv. Vácslavu a co nad to skládal, sepsáno

jest latinou, tehdáž bžnou, z kanceláe pak jeho nevycházely listy

jiné nežli latinské a nmecké, jako za panování otce jeho.

Jaký pi dvoe Karlov v Praze hovor býval, o tom jest sv-
dectví souasné od r. 1334. Markéta Blanka francouzská, první chot

Karlova, „aby s lidmi laskavji mohla obcovati, jazyku nmeckému
poíná se uiti a více cviívá se v nm, nežli v ei eské; nebot

ve všech mstech království i ped králem obecnjší jest užívati jazyka

nmeckého nežli eského v tu dobu." Pokud týe se mst králov-

ských, bylo tomu vru tak; co do dvora Karlova bud jest konec

zprávy kronikáe Zbraslavského (. . . nežli eského v tu dobu, quam
bohemicae ista vice) pouhý dotržek asonanní, nebo shoduje se s pravdou,

že v tu dobu, kdy Karel ješt dobe esky neuml, mluvilo se

pi dvoe jeho více nmecky nežli esky. *) Myslím, že tak i pozdji

bylo, protože Karel, stav se 1. 1346 i králem nmeckým, nemohl se

osobou svou rozdliti, Praha pak a dvr královský málo kterého dne

bývaly bez návštvy z Nmec. Bohatí mšané Starého Msta Praž-

ského za doby Karlovy ješt byli kovaní Nmci, vyšší pak šlechta,

obcujíc astji se šlechtou cizí, neodvykala jedním rázem duchu cizoty,

již díve obvyklému. Ale krom Nmc stýkal se dvr Pražský a

šlechta eská i s panovníky slovanskými, u nichž jazyk eský, jako

v Krakov a na Litv, tak byl oblíben, že jím jazyk domácí byl za-

puzován. Nebyl tedy hovor eský ode dvora Karlova vylouen.

Mezí dvrníky Karla IV. zaujímali stálé a první místo Arnošt

z Pardubic, arcibiskup Pražský, a Jan ze Stedy (z Neumarktu

v Šlezích), biskup Litomyšlský (1354—1364) a Olomoucký (1364—1380),
léta 1351 tajemník, odtud pak po celé Karlovo panování kanclé íšský.

Arnošt, ztráviv trnáct let na studiích v Bononii a v Padov, vynikal

vhlasem a zkušeností, nábožnou vroucností a ušlechtilostí. Veliký

pedchdce humanismu František Petrarka pro vlídnost a pívtivost

Arnošta za Athéana pokládal, po smrti pak Innocence VI. byli by

jej i papežem vyvolili, kdy by byl nepocházel z „Germánie." Bez rady

muže toho Karel nieho nepodnikal. — Jan ze Stedy nejdéle byl

Karlovi po boku, ano životem jej pekal. Muž ten v klasicích zbhlý

za velikého stilistu slohu „velkomluvného" i sám pokládal se i od

jiných byl pokládán. Horoucím byl velebitelem Petrarky, jehož ryzí

latinské plnosti, zvunosti a líbeznosti bombastickým svým hromadním
a proplétáním nedostihl. Od prvního až do posledního listu, jejž

Petrarka poslal Karlovi (od 24. února 1351 — 11. listopadu 1363)

byla mezi Karlem a Janem veliká ilost vdecká, týkající se myšlenek

a slohu Petrarkova. Nebo jakkoli rozvážný Karel nesouhlasil s bá-

sníkovými staroímskými vlasteneckými ideály, lnul k nmu obzvláštní

') Chrouicon Aulae Reg. 469. Palack. Dj. II, 2, 10. pozn. 10.
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milostí, nemoha síle a lahod ducha jeho odolati. Akoli vybídky a

výitky Pertrarkovy Karlovi dosti byly odporný, pece zdály se mu
velmi lichotiti, až konen básník, který neustával volati, aby Karel,

zmže se k inm, jako imperátor osvobodil a spojil Itálii, vida že

marné bylo volání, vzkikl: „Césare, Césare, Césare, pro jsi mne
opustil!

-
' a více ku Karlovi se neobrátil. Uené zábavy, hovory a

hádky, v nichž Karel nemalé ml zalíbení, vedeny byly po latinsku,

akoli s Miliem, jejž 1. 13G1 v Karlov kancelái spatujeme, i s ji-

nými horlivci náboženskými a vlasteneckými sotva mohl nepromluviti

také nkdy po esku.

Ann, dcei Karlov, choti Richarda II. krále anglického

svdí Wicleff, že mla „evangelium napsané trojím jazykem, totiž

jazykem eským, nmeckým a latinským. l
) Z toho jde, že jazyk

eský v rodin Karlov nebyl vylouen ani z konání pobožnosti, akoli

Vácslav IV. ml peozdobnou biblí nmeckou. Uený onen skladatel um-
lého milování a neukojitelný žalobce na sklamanou lásku, Ludvík Tka-

dleek. také zejm o tom svdí, že pi dvoe Alžbty po Karlovi

ovdovlé (f 1393) v eském mluvení a tení mli zalíbení. A kdo

byl laškovný zbožovatel téže Alžbty, který skvostný pás jí darovaný

kázal ozdobiti eskými nápisy milostnými? Snad Karel sám? te
se na sponce pásu toho modrým emailem pronesené ujištní: „Na
tom svt žádná jiná," na spodní pak ploše stíbrného plíšku:

„Neníf div, že toužím,

neb ze všech nejkrasší sloužím.

Mj milý, netuž mnoho,

a chceš, však máš pro koho."

A na dolejším kraji

:

„Miluji t, než

nemohu pro tvou lež."

1 na lžících mla Alžbta eské nápisy, krom astji opako-
vaného „Co pán bh dá, to se státi má" i tyto: „Kdož miluje est,

hoden milování jest nad jiné." „Pán bh má nadje." „To vše na

boží milostí." „Pane bože, pomoziž svému nehodnému sluze" a j.
2
)

1 z nžných tch malikostí souditi lze, že jazyk diplomatický a v-
decký nebýval vždy i jazykem srdce ani pi dvoe Karlov.

Aby pro neznalost jazyka právu a spravedlnosti nedalo se ublí-

žení, naizoval Karel IV., aby žádný úedník nebyl k soudu jednán
neb sazován od žádného v království eském, ježto by neuml rozumti
a mluviti hlaholeni jazyka eského obecného, kterýžto slovanským
nazýváme, le by mrav a ctností chvalitebné sdružení nebo zbhlost
v literním umní nkoho inily úadu hodnými. „Zbhlost v literním

rummeL Geteh. d. bonm. Reformstion I, -'!7.

• Listy filolog. II, 111 sld. Jirekovy Rukovti II. 289. Památky II. 180 sld.

Jako i za dohasíiiajiViho rytíství pani kavalírm svým vyšíval}' liesl;

na prapory a na fábory, tak kavalíri dávali paním po ryti.sku zbožo
váným puy a protony s hesly \yntymi nebo drahými kameny vykli
danými. Casop. nnaea kr. I >i'.'.

:;i-

a
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umní" se vzdláním latinským tehdáž za jedno kladena byla. x
) Po-

dobn naídil Karel Pražanm, nejspíše 1. 1367, když Nové msto se

Starým spojeno bylo, „aby žádný pouhý Nmec v echách více na

radách nebyl, a všechny pe na radnici aby eským jazykem rozsou-

zeny byly, vypovídány, jednány, jinak aby žádné moci nemly. Aby
jazyk velebný eský eského království, v kterém milý svatý Vácslav,

sv. Vojtch, sv. Prokop pána boha chválili jsou, i proto aby lovk
cizího jazyka pišlý nevelebil se více nad jazyk eský a v pýše své

ddicv zem eské nepotlaoval : pikazujem, aby víc Nmci pouzí na

radách nebyli, ale echové, a také v echách kdo chce bývati, aby

dti své k eské ei drželi
;

proto se jim nad to jiných eí umti
nebrání." 2

) Ale nadarmo bylo to naízení.

Co zajisté víti má, z dola zahíváno býti musí, úmyslové pak

a popudové panovník, jdoucí s hora, jsouli jim vrstvy dolejší na odpor

nebo nejsouli pro n pipraveny, maívají se, seslabují se v nic nebo

v úinek nepatrný. Jak v duševním tak i v jazykovém živobytí bylo

panování Karlovo dobou pechodní, Zvyk obecný starobylý, pohodlnost

kanceláská formáln vybroušená, hovly latin jakožto jazyku církví

západní rozšíenému a vzdlanému, jakožto jazyku neutrálnému, který

nejsa jazykem žádné národnosti, žádného národu neurážel, jsa jedin
tm proti mysli, kteí mu nerozumli. Že pak od asu Jindicha

Korutanského a Jana Lucemburského vedle latiny i nmina mla
místo v kancelái královské, což ani za Karla IV. nezmnilo se,

stalo se bhem pirozeným dle pomr skutených. Nebo když od

1. 1300 šlechta eská do list svých zavedla si vedle latiny i nminu,
z níž jí ani Dalimilovo horlení vyburcovati nedovedlo;' 3

) když stav

mstský, jsa do založení Nového Msta Pražského (1348) skoro veskrze

nmecký, mluvil a psáti dával po nmeku: jaké mly komu od králv
eských listy býti vydávány? A s eským lidem venkovským jaké pak
mla jednání kancelá královská? Dokud šlechta eská, považujíc

jazyk eský za náležející k form eského práva, soudní a jiné nálezy

své kladla do desk zemských nejapnou eskou latinou, o emž jí dvr
královský žádných nedával naízení: jaké jí od krále mly listy býti

posílány nežli latinské, a pokud tomu sama chtla a k eskému psaní

ješt nedospla, i nmecké? Však víme, že v té vci zmnila se kan-

celá Vácslava IV., jakmile vdomí národní a jednací jazyk eský
v šlecht i mezi Pražany, jakž byl zaal za panování Karlova, zmo-

hutnl a rozhojnil se, od roku pak 1413 i v Starém Mst Pražském,

nejstarší záštit nmecké v echách, byla již skuten na radnici polo-

vika ech mezi konšely.

O jazyku eském v písemnictví neúedním doleji promluvíme,

vyložíce díve, co jest povdomo o písemnictví nmeckém, pokud souvisí

s Karlem IV.

') Majestas Karolina XIX.
') Tomkovy Djiny Prahy II, 516.

) Nejstarší list, psaný jazykem nmeckým, jest z r. 1240 (Šemberových
Diy. ei a lit. 18(39, 74): hodn si tedy šlechta eská, která od r. 1241
poala si dávati nmecká jména, s nmeckou svou kanceláí pospíšila.
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O Nmcích v mstech našich víme, že skládali a pekládali roz-

liná práva pro vlastní potebu. Že Jan kanclé také v básnní
nmeckém ml zalíbení, že Markétu Maultaši, nevrnou cho Jana

Jindicha, Karlova bratra milého, pirovnal ku Krimhild, a biskupu

neumjícímu nmecky píse mistra Frauenloba že vyložil po latinsku;

že život sv. Jeronýma (ti listy o nm od ss. Eusebia, Augustina,

Cyrilla) a pro Karlovu lásku k bližnímu k rozkazu jeho „Soliloquia"

sv. Augustina (daz puech der liebchossung jenes grossen Kirchenvaters)

vyložil po nmeku : není s podivením ani pi Xmci kancléi, ani

pi císai nmeckém, v písních nábožných tak zbhlém a obratném.

Z básník nmechých vyhledán byl jeden, který ku Karlovi pistoupil

dvrnji, Jindich von Miiglen, jejž mezi Jindicha Frauenloba a Mi-

kuláše Klingsohra (málem bájeného) kladou za druhého z dvanácti

zakladatel „zpvu mistrovského." L. 1346 zavítal do Prahy a zapl
o Janovi

:

Sein Flug ist iiber aller Ehren Berg gerichtet gegen die Sonnen,
Ihra gibt der Nátur Werk, dass er sein Alter jiinget in dem Bronnen.

Karel jmenoval jej svým radou. Za štdrost sob prokázanou vnoval
„mistr" ten Karlovi celou sbírku svých verš, akoli z píin nezná-

mých s ním rozešel a snad vícekrát nesešel se.
a
) Mezi básníky

nmeckými v echách jmenují se bratr z kláštera Pomuckého, jenž

složil píse k Marii P., a Miilich z Prahy, o nmž nepovídá se, co

složil. Krom toho objeveny byly v Dín verše o bratru Ekartovi. 2
)

Pidámeli k spism tuto vyteným peklad kroniky Dalimilovy, jejž

známe z rukopisu od 1. 1389 (Di tutsch kronik von behemlant), a

peklad kroniky Pulkavovy, 3
) máme pehled literatury nmecké

v echách, pokud o ní zprávy vyšly na veejnost.

') Verše Miigelského, na nž snesena jest veškera uenost onoho vku,
smru jsou pouného. Látka vybrána jest nejvíce z pírody. Duch bá-
snický opouští ji zhusta. Úvodem sbírky jsou verše „von der hrsehaft
des himels" a „von der hrsehaft der erde u — toto na oslavu eského
rodu královského. Potom jdou po sob verše o kamení, o svobodném
unini, o kometách, písn k Marii P., o biblí, o sv. trojici, bajky a j.

Závrkem jest „der meide crancs," Karlovi zvlášt vnovaný, jakž jde
z tchto slov: „Dieses Buch hat euch Meister Heinrich von Hogelin
gedichtet, zu Ehren des hochgelobten fursten Kaiser Karl IV., der ein

wahres lleil des Reiehes war. der Erde and des Meeres ein vrfirdigee

Register, ein Fiirst des Friedens, des Rechtes and der Gerechtigkeif
ein tester Ilalt.- .Vínek dívek,- posud netištný, encyklopedii svo-
liodných umní v sob obsahuje, o emž Gervinus, Literaturgesch. II. 131

I. vyd.). Úvodem „vínkir velebí básník Karlova štdrost nehezkými verši

:

..bii lobe Kaiser Karlu hó
Durch Schulde in ollen Landen, wo
Gesehen wird mein krankes ticht,

Sint mich sin gabe had gericht.

Wie das myn kunst ónwirdig was,
Dech minder er nach gnaden was."

Friedjung, Kaiser Karl IV. 1876, 115 sld., ten pak dle SohrOcra (Die
Dichtungen Heinricha von líflgeln) v sasedánícfa akademie \'id. sv. 66, l.">7.

', HOfler: A.oa Avignon Í868. unátky VIII. 381 Friedjung 117.

j 1'alacky, Wftrdigung d. bohm. Geachichtsehr. 101. liadhost II, 484.
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Mohl by mysliti si nkdo — ale badatelé nmetí u nás tím

nehýbají — , nejskvleji a nejživji že Karel IV. znázorniti a pokud
lidem možná i zvniti chtl náklonnost a lásku svou k básnictví

nmeckému peskvostnou svého asu a velebnou posud kaplí královskou

sv. Kíže na Karlštein. Co zajisté bájeno bylo a básnno o sv. grálu,

nádob, do níž prý s kíže inula krev Kristova, i o chrámu dle

zjevení sv. Jana obrazností stedovkou sestrojeném, i o strážcích

divotvorné té nádoby v tom chrám, to Karel v královské své kapli

snažil se uiniti skutkem. Akoli syn jeho, škdce zemský král Zikmund
vyloupal v kapli té drahé hvzdy z blankytného nebe, s nhož strhl

zlaté slunce a stíbrný msíc; akoli rytím svatým s obraz odnesl

a prodal štíty stíbrné i zlaté, po nm pak jiné ruce bezbožné ve

svatyni opakovaly loupež, kterou král odpustil jen králi: pece posud
v opuštné té kapli na zpustlém Karlštein napoítáš po stnách 2267
velkých eských drahých kamen pozlacením obložených, od nichž

v dobu slavnou odrážívalo se svtlo 1330 voskových svící; hoejšek
zdobí posud 135 deskových obraz mistra Dticha Pražského, svaté

pak a svtice, jimž v Dtichovu nebi nezbylo místa, Wurmser Štras-

burský vyobrazil v jiných prázdných prostorách — okna kišálová
dávno roznesly ruce barbarské. Avšak pimlaliž nábožného Karla
nábožnost nebo láska k nmecké poesii k dílu takovému, jemuž rovno

není v Evrop ? O sv. grálu po kesansku básnili Španlé a Francouzi,

v Nmcích pak cizí ty myšlénky splynuly s cizí bájí o britském stolu

Artušov. Kaple královská na Karlštein ostatky svatých v stnách
i v obrazech byla tém peplnna, z ehož jde, že tu nešlo o nmeckou
poesii, než o slávu boží dle nejvelebnjších ideál stedovkých. ')

Na prostonárodní literaturu v Nmcích samých hledl Karel s po-

dezením. Velké spory s dvorem papežským za asu Ludvíka Bavorského
nejednu mysl proti církvi byly obrátily ; mystika zabíhala v kraje od-

chylující se od uznaného pravovrství ; lidé svtští chápali se knih, na-

ízením církevním zapovídaných, chtjíce, jakž dí Karel, sami ze sebe více

vdti, nežli jim náleželo. Naídil tedy císa 1. 1369, aby ei a rozpravy

nmecké inkvisitorm byly vydávány, aby blud njaký neujal se v lidu.
2
)

Jinak bylo v echách. Tu ped oima Karla IV. náboženská
literatura eská jako parou byla rozšiována mezi lidem, a to týmiž

píinami, které Nmce Pražské také uchvacovaly, ale k literární innosti,

pokud víme, nepohnuly. Jiné byly letory a povahy ech a Nmc.
Karel IV., a byl veliký pítel a ctitel knží, nemálo rmoutil se

jich svtáctvím. Na snmu íšském v Mohui 1. 1359, obleknuv se

v nádherné roucho kanovníka tam pítomného, otázal se knížat: „Co
se vám zdá, nepodobámli já se více rytíi nežli kanovníkovi?" A hned
hrozil ústn i písemn, že knžím nedbalým budou odaty statky, ne-

budouli chtíti se polepšiti. 3
)

V echách nebylo potebí takového názorného pokárání. Vhlasný
Arnošt knžstvo své, o jehož vzdlávání neustával peovati, sám dle

J

) Vilmar, Gesch. d. deut. National-Literatur (6. vyd. 1856), 158 sld.

Památky III., 75-80.
l
) Friedjung 198.

3
) Palackého Dj. II, 2, 161.
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poteby a možnosti asu v lepší ád uvedl, tak že, vyjmouc kláštery,

arcibiskupovi nepodízené, správa církevní v echách byla spoádanjší

nežli jinde. Vypravujet uený Vilém z Hasenburka, dkan Vyšehradský,

kterak Arnošt zízení arcibiskupství Mohuského, jímž do r. 1344

i echm bylo se spravovati, pro jeho zastaralost a nevhodnost odstranil

a prospšné zízení na synod Pražské církvi své dal — známá ona

„statuta Arnesti." Také „k vlastnímu i jiných pouení dával mnoho
knih psáti a odjinud pinášeti, jež také klášterm a jiným zbožným

místm vedle poteby rozdával." „Všechny knihy sakristie Pražské stáím

sešlé svázati dal a opraviti, knihy pak chorální, gradualie i antifonarie

ve mnoho svazcích za veliké peníze psáti krásnji, než kdy bývalo

v chrám vídáno; jiné daroval na uení se písmu svatému." Pro kanovníky

a jiné duchovní pi chrámu Pražském zvláštní bohosloví založil, na

správce pak duchovní, zvlášt na ty, „jimž oddávati se studiím nebrání

vle ale chudoba," knihami pamatoval. Sám životopisec Arnoštv, Vilém

z Hasenburka, výše dotený, vzácnou skoupil si knihovnu — po jeho

smrti koupil z ní Karel 114 svazk za 100 hiven stíbra (1 hiv. ZŽ
15 lotu stíbra) pro študenty a pro mistry Pražské. A jist bylo takových

píklad více. Bylo tedy knžstvo eské mnohem vzdlanjší nežli

v zemích sousedních. Není tedy divu, že hned za prvnjších let pano-

vání Karlova echové mli netoliko „Soliloquia" (nmecky byla pelo-

žena 1. 1354— 64), než i sv. Jeronýma a mnoho spis otc církevních

esky vyložených, a nelze tvrditi, že by Karel vhodné k tomu osoby

vybízel nebo nevybízel. O pevzácném eském „Životu Krista Pána," jehož

skladatel, „predikatorového zákona nedstojný duchovní" toucí vybízí,

aby modlili se „za toho, jenž jest to kázal esky psáti," lze s Jirekem
domýšleti se, že mínn tu jest Karel IV. Probouzel se tedy ilý život

náboženský pod ochranou svtskou i duchovní, pod Karlem i Arnoštem.

Proto voln a bez pekážky mohl v Praze kázati a kárati nemravy

osob svtských i duchovních Kunrat Waldhauser, Karlem z Rakous po-

volaný, i císav miláek Milic, který vzdav se hodností a dchod
církevních, s celou duší oddal se byl kazatelství, tak že jednoho dne

kázal až ptkráte : jednou latinsky a nmecky, tikráte esky. Milic,

který v horlivosti své ani píznivce svého Karla neušetil, než „pi-
stoupiv k nmu a ukázav na nho prstem, pravil k nmu pede všemi,

že jest skutený Antikrist," zaež ovšem vzením potrestán byl, *) sám
jediný v Praze více pevrat v mravném živobytí spsobil, nežli v Nmcích
všichni horlitelé dohromady: a pece mu Karel v zízeních jeho ne-

pekážel, ano jej i skutkem podporoval. V Nmcích beghardi a beguin,
osoby bez slib klášterních po kláštersku žijící, jakožto ád nepovolený

písn byli stíháni. V Praze Milic, promniv neestné Benátky v kající

Jerusalem, více než osmdesát zkroušených žen a nábožných knží, ar

ne pod týmž jménem ale podobným spsobem z penz vyprošených živil,

pak v líím také beghardem ili pikhartem 2
) nazván byl: a Karel

mny djin es. I, 483.

kati. jakž pozdji Bratím eským bylo pezdíváno, pošlo ze slova
//'/. Radhost II, 4ót>. — Skutené beguin byly i v Praze za doby

Milk-ovy, jako blíže Týna (ped r. 1365), blíže „Templu, u v KosUnV-
ulici a j.
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ani arcibiskup nebyli proti nábožnému tomu opatení, protože krom
mnich, na jichž neplechy nejvíce dorážel, nikdo ani pi dvoe papežském,

nepochyboval o pravovrnosti ctihodného kazatele. O literární pak in-
nosti Miliov vypravuje veleuený Matj z Janova: „Pi svých neustálých

kázáních ješt i velké knihy skládal a vlastní rukou spisoval a je

velkému množství klerik, dvma i tem stm každého dne opisovati

dával, a to tak, že co dnes sepsal, to že ihned druhého dne písai

zcela opsali, a tak mu bylo každého dne na každé zejtí tolik sehnati,

co dobe dv st klerik opisovati mlo." *) A nikdo po knihách tch
nepásl a jich nesbíral. Ano, chcemeli dobe porozumti slovm Eneáše
Sylvia, že prý v echách každá babika petla starý i nový zákon,

mžeme tvrditi, že lid eský poal uiti se ísti esky hned za doby
Miliovy, za doby pak Husovy že již umli ísti všickni.

Akoli tedy krom domnnek skoro jistých výslovné zprávy ne-

známe, že by Karel písemnictví eské podporoval, vidíme, že za doby
Miliovy písemnictví tomu, hýbajícímu lidem, nepekážel a tak nevšedním
jeho podporovatelem se stal. Mezi Nmci Pražskými, jimž Milic po
Waldhauserovi kázal také každý den po nmeku a kázání ta spisoval,

utuchl smrtí Miliovou Miliv duch ; ale mezi echy nedoznlo jeho

slovo, až ozval se hlas kazatele Betlémského, echm nemén milého a

památného. Možná íci : kdy by nebylo Karla, nebylo by Milice, a „by
nebyl on, snad by tch všech knh nebylo, které jsem já psal," dí o nm
nejvtší ozdoba staršího našeho písemnictví, rytí Tomáš ze Štítného.")

Rytí ten, chudý statkem, bohatý duchem, nábožný myslí, žák

škol Karlových a Miliv, a byl hlasem oposice eské proti Karlovi,

jemuž asté bern na skupování okolních zemí vytýkal, a neupírá, že

Arnošt i Karel v soudnictví moudré uinili opravy, 3
) pec nezakusil

od nho nejmenšího píkoí ve svém eském spisování. Jist by toho,

jsa muž povahy pímé, nezamlel. A Štitný nepsal eí a rozprávek,

jaké v íši nmecké byly zapovídány, než celé knihy o celé nauce

kesanské, a to jazykem tak pesným, hojným a obratným, že z nho
samého souditi lze nejen o neobyejné uenosti a zbhlosti Štítného,

než i o veliké pokroilosti lidu eského, který je etl a jim rozuml.
Církev ímská, obávajíc se zevšednní, zneuctní a porušení nauky

kesanské, nerada pipouštla jazyky národní k ueným rozpravám

náboženským (odtud zákaz Karlv v Nmcích), uenci pak, do té doby

vesms knží, uenost latinskou za vlastnictví a výsadu svou pokládali,

Uni versí, strážkyn a záštita víry, pední ústav církevní, jemuž pape-

žové oznamovali své vyvolení, s nímž u vcech dležitých radu brávali,

záležela ze sboru uenc latinských, kteí po spsobu stedovkém
byli bratrstvem ili cechem, nedopouštjícím, aby provozoval uenost
a jinak nežli oni, kdo by nebyl mistrem zapsaným mezi nimi. Universí

Pražská, byvši 1. 1348 založena zvlášt po spsobu Paížské, na níž

Karel byl se vyuil, dle profesor a dle knih do Prahy zavedených

nebyla žádným pokrokem vdeckým a niím zvláštním nevynikla. Okle-

J

) Prameny dj. . I, 435.

-) Knihy nauení kes., vydal Vrfatko 1873, str. 15.
3
) Srovn. Palack. Dj. II, 2, 194. Štítný, O obec. vc. kes., vyd. Erben

1852, 147. 148.
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párala zpukelé již snopy svží nkdy scholastiky, leda že spor mezi

Bominalisty a realisty pozdji v ní se ozval. Ale založena byvši uni-

versí ta v národ živém a ilém, jako prese všechnu zakoralost svou

znamenité hnutí duševní zpsobila, tak i bezdky a odporem svým

písemnictví eské pomáhala zvelebiti.

Na Štítného vreli misti Pražského uení, že nejsa mistrem

psal o uených vcech kesanských, a to po esku, nikoli po latinská.

Štítný, skládaje knihy dítkám svým a vybízeje „milou bratí", milé

echy, aby piln ítali v písmech svatých, tekdáž již celých po esku
vyložených, jakož i v knihách jeho, které „vonjí nco svatým písmem"

a „dobrému uí," hájil eské zprostonárodování nauky kesanské
8 Miliovou nadšeností kesanskou a s vroucností vlasteneckou, volaje:

„Tak vzácen jest bohu ech jako Latiník." „Sv. Pavel, komu jest

epištoly psal, psal jest jich jazykem, Židm židovsky, Hekm hecky.

Když jest král Asverus ml rozliných jazykv písae, aby lidu svému

každému jazykem jeho psal své listy, a písmo to pipomíná: pro by

pak pán bh i echm své vle nepsal a nenapomínal jich písmem

užiteným?" Zastav se tak obdobou písem, jichž autoritu položil proti

nevrlosti uražených latiník chtíích, „aby jen sami byli múdí vidíni,"

formy jazykového svého spisování, odmítl námitku, že by tením eským
nkdo mohl poblouditi: „Sv. Jeroným babám psal a vykládal písmo

z neznámého jazyka, kéž jest ekl : sprostní tomu nerozumjí. Protožli

mostv nedlají, že by nemoudrý mohl spadnouti s nho?" Co do

obsahu svého bádaní vzdával se Štítný osobních výkladv i proti své

mysli, podávaje se ve všem církvi a mistrm k napravení, nechtje

niemu uiti než tomu „což drží (ví) obec kesanská a škola Pražská."

Proež hned první pvodní spis svj, šestero knh „o obecných vcech
kesanských," pedložil Vojtchu Ránkovu, „hrozného rozumu a odivné

pamti mistru, jenž jest prvý z echv v svatém písm mistrovství

došel Paížského," aby zjistil, že v knihách tch není vadného výkladu

písem. A krom toho dovolával se Štítný národnho citu velikého toho

mistra: „A dobe jest podobné, aby tvj pirozený jazyk tím tebe

užil a ml tvou památku, dokudž nejdál tyto knihy budou trvati."

Jindy s jinými mistry, ovšem eskými se radil, po smrti pak Karlov
i Janovi z Jenšteina, arcibiskupovi Pražskému spisy své ukazoval.

Miliova a Štítného povolnost a pokorné církvi se podrobování
za moudré nejvyšší správy církevní v echách spisy jich zachránilo

a rozšíilo, plamen pak jich zašlehl i mezi osoby a dstojnosti v zemi

nejpednjší, probouzeje lásku k pirozenému jazyku eskému i mezi
ušlechtilejšími latiníky domácími. A Karlovi nebylo proti mysli takové

spisování a jazyka domácího zvelebování. Bylo zajisté jeho pání, aby
mravy laiku i knží byly napraveny beze všeho novotafství, tak aby
lidé nechtli býti moudejšími ze sebe nežli z pesnosti písem, jež

jediná mela vykládati církev. Avšak mysli nábožn rozohnné jenjen

-povály pes kraj konservativnosti, jsouce vtšími a vtšími proti-

vami mezi kesanským ideálem a životem skuteným tytýž nekesan-
ským rozncovány.

•ný, tení v písmech a v knihách nábožných /a vc jediné

dležitou a prospšnou pokládaje, pohrdal knihami svtskými, zvlášt
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pak básnmi, jiné výslovn vybízeje, aby nechali básní a podobných
híek neužitených. Arci že ml na mysli nejvíce verše o svtském
milováni, / nichž málo co nám se zachovalo; skládání mravouná
a niiavokárná, vyinuvší z duchu asu a z povahy národu, nemohla
se tuze píiti ani vážnému a opravdovému smru Štítného. Jak choval

se Karel k básnictví eskému, o tom žádné zprávy není, ani o tom,

bylli také eský veršovec u nho žebrotou Že veršm eským nebyl

zavírán dvr císaský, vysvitlo ponkud z hoejšího vylíení, k nmuž
možná pidati, že vzácný rukopis kroniky Dalimilovy, nedávno v Cam-
bridge objevený, nejspíše s dcerou Karlovou do Anglian se dostal.

Sem arci nenáleží vylíiti veškeru innost literární za doby
Karlovy. Avšak toho nelze pominouti, kterak mužové v národu nejped-
njší a nejuenjší vší silou k tomu piiovali se, aby mládeži studia

latinská usnadnili, jazyk obecný (lingua generalis, vulgaris) k vdeckému
spisování pispsobili a písemnictví eskému široký a trvalý základ

položili. Kolik tu slovník bylo skládáno a pepisováno, aby mládež,

uíc se latin, mla po ruce názvy eské, tak že „literatura takových

slovník nebude nikdy pro množství jich dokonána! *) Když Klen
Rozkochaný, „Slovnín" rodem, 1. 1360—64 slovník svj (vokabulá)
skládal, ' rovnaje vci s jich jmény ve skupiny dle jich píbuznosti,

tak že slovník ten jest jakousi terminologickou encyklopedií, pomáhali

mu snášeti látku, 3585 slov eských v sob obsahující, mužové vyni-

kající úadem i ueností, nkteí Karlovi zvlášt milí, tak že mezi

nimi schází skoro jen Karel sám. Arcibiskup Arnošt z Pardubic sebral

vci hospodáské; Jan Oko z Vlašimi, tehdáž ješt biskup Olomoucký,

vci církevní. Maík Rvaka, profesor theologie, o rybách a o povahách
tlesných ; Neplach, opat Opatovský, o uencích ; M. Havel Boleslavský,

léka cis. Karla, o živnostech ; Juvenal Bydžovský o nemocech ; Heman
Pražský, physicus, profesor fakulty filosofické (tehdáž artistské) též

o nemocech; M. Albert Pražský ili Ránkv, jemuž Štítný spisy své

pedkládal, o ástech tla zvíecího a o pokrmech ; Sulek Vyšehradský

o rouchu ; Benedikt Claretus o nástrojích a nádobách ; Vilém ze Stra-

konic o vojenství ; Hradecký vci klášterní. 2
) Vru — vzneseno jest

pomysliti na spojené úsilí vdecké a vlastenecké muž tak uených
a ušlechtilých, jehož by sotva bývalo, kdy by Karel ve své Praze

echm studnice vzdlanosti byl neotevel.

Jak patrno jest z naízení daného Pražanm, výše doteného,

pokládal Karel jazyk eský za jazyk patron eské zem, v níž chtl

pojistiti trvání rodu svému panovnickému. Ani to nebylo Karlovi vcí
lhostejnou, že jazyk eský jest jazyk slovanský, kterýžto jazyk slo-

vanský uznán byl od církve ímské také za církevní, kteréžto dstoj-

nosti nedostalo se žádnému jazyku národnímu.

Vbec jest pozorovati, že Karlovo eské vlastenectví, i jazyk

v to pojímajíc, nejtsnji spojeno bylo s kultem sv. Václava, který

dovršen byl za jeho panování. Ochranou jeho jakožto pedního ddice
eské zem snažil Karel ujistiti se vší silou, ano ekli bychom i povrou

J

) Hanušovy Dodavky k Jungm. lit. 1869. I, 7 ís. 21.

-) Jirekovy Rukovti II, 200.
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ušlechtilou. Karel i nejmladší bratr jeho (f 1384) od Jana krále na

ktu nazváni byli Vácslavem, Karel pak sám syna prvorozeného, po

jeho pak smrti i druhorozeného poktíti dal jménem téhož ddice

eského — Yáeslav IV. ktn byl na den penesení sv. Váeslava. Ze

starších legend Karel sám legendu napsal o sv. Váeslava. Znamení

dstojnosti královské, korunu eskou, bezprostední ochran sv. Váe-

slava poruil a na papeži Klimentovi (1346) hrozné kletby vymohl na

ty, kdo by korunu tu odcizili nebo zneuctili. *) Vinaství eskému dal

sv. Váeslava za ochrance, kázav vyryti do peeti hor vininých obraz

jeho. Pi chrámu sv. Víta na hrad Pražském, který tytýž i hradem

sv. Váeslava nazýván býval, kapli hrobu toho svatého skvosty eskými
nádhern vyozdobil. I zem vlaská hlásati mla s jménem Karlovým

jméno Vácslavovo. Založilt Karel v Tarenci na památku podivného

snu, v nmž mu smrt králevice francouzskéko naped byla oznámena,

klášter sv. Váeslava, 2
) v ím pak „dm eský" též s kaplí sv.

Váeslava, pi níž ml bývati knz jazyka eského povdomý. Jako

léta 1350 položil základní kámen k velepamátnému chrámu a klášteru

na Karlov v Praze ke cti Karla Velikého, prvního císae nmeckého

:

tak v dolním Ingelheimu, v Hesích blíže Rýna, v zíceninách domn-
lého tehdy rodišt Karla Velikého, 1. 1354 kostel vystavl ke cti sv.

Váeslava i ustanovil pi nm tyi kanovníky „milostného jazyka e-
ského," podídiv je správ kostela Karlovského. 3

) V Cáchách, v ko-

stele hrobu Karla Velikého, zízen byl oltá svatovácslavský, a knz
pi nm ustanoven, z vdnosti, že narodil se Vácslav IV., nejvtší

otcova aka a nadje. Památku sv. Váeslava Karel IV. i v biskupství

Míšeském a Vratislavském uinil svátkem zasvceným. 4
) A snad

ješt více píklad sem se hodících bude vyhledáno.

K jazyku eskému jakožto slovanskému Karel IV. zejm hlásil

se, a tytýž okázale, sám svou mocí domácí za panovníka slovanského

se pokládaje, jak již z míst nkterých vyšlo na jevo. Snaže se biskupství

Pražské promniti v arcibiskupství, 1. 1344 i to písahou stvrdil pi
dvoe papežském, že jazyk eský jazyk jest slovanský, od nmeckého
skuten rozdílný. 5

) V zlaté bulle (1356) naizoval Karel, aby synové

kurtirst od sedmého roku uili se také jazyku slovanskému ili e-
skému. Ze ustanovení to bylo pojato do základního zákona íšského,

aí byl úinek jeho jakýkoli, zejm o tom svdí, jakou dležitost

Karel jazyku tomu piítal, a že byla uznána i v íši ; nebo bulla

zlatá výsledkem byla porad a usnesení íšských snm v Norimberce

a Metách, nikoli oktroyování njaké, jímž by Karel sob a ('echm
zalichotil. V zakládací listin kláštera slovanského v Praze (1347)
Karel IV. zejm za panovníka slovanského pokládá se: „Akoli po-

vinnost na-o žádá, abychom o dobré všech našich vrných poddaných

peovali : avšak ti, kteí nám píjemností a sladkostí našeho pirozeného

'; Památky VII. 200.

vot Karla IV.. kap. 7.

llii'iin>kv list zakládací otištn jest v Navrátilovu Karlov l877,Str.209.

dbUkup Pražáky udlil 40 dní odpustk tm, kdož píse starobylou
„sv. Vácslave- nábožné zpívají.

ick. D«j. O, 9
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jazyka píbuzní jsou, zvláštní péi a. milost zasluhují." Proto mu jest

v jiném listu, témuž klášteru vydaném (1356), jazyk slovanský jazykem

vznešeným (lingua nobilis). A díve již (1352) dkoval mnichm slo-

vanským, že jimi pibylo „eskému našemu jazyku" ozdoby a poctivosti.

A pro založil Karel v Praze klášter slovanský? Že za Svato-

pluka moravského papežem Janem VIII. povolena byla liturgie slo-

vanská (880), na to tehdáž nikdo nepomyslil, protože biskupství v Praze

Janem XIII. jenom potud bylo povoleno (971), nebudeli slovanské. ')

Ale v Charvatsku a v Dalmácii od dávných as bohoslužby slovanské

a písma hlaholského užívali. Bylo tam také nkolik klášter benedik-

tinských, jimž Innocenc IV. 1. 1248 obad slovanských potvrdil.

Z klášter tch byvše mniši válkami a nepokoji vypuzeni, sem tam po

cizích zemích bloudili. Jim tedy mlo dostati se písteší a pokoje

v echách; nebo Karel zamýšlel založiti nkolik klášter slovanských.

Cechové prý v pochybnost brali, emu nerozumli, obady latinské,

ani latinskému písmu sv. rozumti nechtéjíce. Jazyk slovanský byl

Cechm srozumitelný: mlo tedy mnichy slovanskými v echách vze-

jíti pravé víry rozmnožení, aby pestalo kacíství ^valdenské, které

v echách prese všechny zákazy nebylo vyhubeno, tak že i Karel sám
ješt 1. 1376 proti nmu vydal písné naízení. 3

) Když tedy Kliment VI.

dne 9. kvtna 1346 arcibiskupu Arnoštovi vc kázal vyšetiti, vydal

Karel dne 21. listopadu 1347 klášteru slovanskému list zakládací.

Klášter ml býti ke cti sv. Jeronýma, o nmž Karel jako jiní domý-

šleli se, že jím písma sv. z hebrejského na latinsko i na slovansko

byla peložena, 3
) a že odtud má pvod jazyk eský. Sloužíce tedy

mnichové bohu po slovansku, stále mli pipomínati pam a est pe-
blahoslaveného Jeronýma, aby v království eském jakožto v národu

svém a ve vlasti své navždy byl proslavován. Aby pak bylo knh
slovanských brzy s dostatek na Slovanech, neml bratr Jan nic jiného

míti na práci, nežli psáti knihy písmem hlaholským, maje za to roní
odmny deset kop groš, tedy více, nežli mívali tehdáž kaplani nebo

chudší farái. 4
) — Ale výslovn toliko jeden klášter slovanský byl

Karlovi papežem povolen, universita pak Pražská, nevíme, z ího ná-

vodu, slavila den sv. Jeronýma jako svátek zasvcený.

Že klášter slovanský v Praze nejspíše také usnadovati ml za-

mýšlené Karlovo jednání o spojení východní církve se západní, toho

') Erb. Regesta 17. 29.

•) Radhost II, 451.
3
) Podobn ješt Komenský v latinském spisku „Struná historie církve

slovanské, od samých apoštolu založené, od Jeronýma, Cyrila, Metoda
rozšiované " „Knihy písem božích v národní jazyk pevedl. Mezi

evropskými tedy národy první byli Slované, od nichž pirozeným ja-

zykem slyšány byly boží výpovdi. Tím zajisté pekladem oni národové
posud honosí se, aniž jiného užívají, akoli rty národu již jsou prom-
nny, a staršímu tomu jazyku lid obecný ve všech kusech nerozumí.

Proež knzi jich starý ten jazyk tak studiemi, jako my latinu vzd-
lávají." Staroslovanský jazyk církevní tedy i Komenský Jeronýmovi
pipisuje.

') Djiny klást. slov. v Památkách I, 193 sld. — V Krakov (na Klepai)
založen byl klášter slovanský od Jadvigy 1. 1390. — O glagolici viz

lánek Hattalv v Nau. Slovn. III, 401.
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domysliti se lze z listu poslaného z Pisy dne 19. února 1355 Štpánu
Dušanovi, cai srbskému, v nmž takto pronáší se Karel k mocnému
panovníku slovanskému: „Když ze spasení každikého lovka, budsi

stupn jakéhokoli, pro totožnost podoby lidské rádi se tšíváme:

pece z vás obzvlášt, jakožto bratra nejdražšího, jejž krom úastenství

lidské podobnosti est královské dstojnosti s námi s bratrskou láskou

na roven staví a téže ušlechtilé ei slovanské užívání sdružuje, když

vznešeného toho jazyka velebnost blaženými nás a líbeznými s pomocí

bozi pedtuchami z obou stran napluje." *) Carství srbské bylo do-

splo za Štpána Dušana nejvyššího stupn, a car ten naklonn byl

tehdáž sblížiti se s církví ímskou. Odtud ty líbezné pedtuchy Kar-

lovy, odtud ta radost, s jakou doložil, že i v zemi eské ozývá se

pi službách božích hlahol slovanský. Ale Dušan umel ješt téhož

roku 1355, a s ním ty krásné pedtuchy všecky.

Z toho, co za Karla v Praze se dalo, i z vlastních jeho slov

a in, myslím, jde dosti zejm na jevo, že eštji, ano slovanštji

smýšlel, nežli badatelé posud za to mli. Nebo vseli bedliv rozvážíme,

nezbývá nic jiného nežli míti za to, že Karel bud systematicky se

petvaoval, nebo že sluší vyvésti jej z výitky, že „on sám nmecký
jazyk více miloval než eský, jakož jeden rukopis P. Cerroniho svtle

ukazuje." 2
) Není nám povdomo, k emu zmínný rukopis Cerroniho

se táhne; ale jedno svdectví mže mnohými býti poraženo. Akoli
toliko zbytky a troskami literatury doby Karlovy mžeme se pobaviti

:

díme bez obalu, že sama ta hojnost knh náboženských, již pedpo-
kládají spisy jediného Štítného, dostatenou jest náhradou za to, co

('echm ušlo kanceláí Karlovou. Pibyloli Nmc na universí Pražskou,

pibylo i Slovan, „kteí slovanského jazyka, a v rozdílnosti ei
a mluveni užívají," 3

) jazyk pak eský, jsa pstován a vzdláván usi-

lovní'', málem by býval vévodil ostatním jazykm slovanským, od Karla

výtkou pokládán jsa za slovanský.

Jan Nep. Nejedlý.

studit; biografická, kterouž sepsal

Antonín Rybika.

(Pokr!»fnv'iní.)

12. <) uvedení jazyka eského do škol Btednicb a obno-

v ni Hlasatele eské h o.

Profesor J. Nejedlý — jakož z pedli již pipomenuto — nemohl

m od té chvíle, co se byl stal písežným advokátem zemským,
obraceti všelikou svou innost k stolici uitelské a k literatue domácí,

M Palacký éj. !1. 2, 107.

Jimgm. lfis. lit. fieské 1849. 24.

tpá, 1 listi ni.i o císai Karlovi, llankovo vydáni 1848 -li. 105.
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jak to byl ped tím iníval. Nic však méné zstal i napotom vrným
synem vlasti své a míval platné úastenství ve všem, co se vztahovalo

k povznesení národnosti domácí i konával služby dobré svým krajanm
u vci té a býval i sice pátelm a vlastencm raden a pomoen, jakož

vbec nerozpakoval se initi vše, co se jemu a pátelm jeho tehdáž

zdálo býti prospšné naší vci národní. l
) Proež požíval i dvry a šetr-

nosti všech vlastenc, kteí také mívali k nmu zení ve všelikých pí-

inách národních, pokládajíce jej vždy ješt za stedišt a jako za hlav-

ního faktora všeliké innosti literární a všeho usilování vlasteneckého

asu toho. Ze pak nevykonával snad vždy to, za býval žádán, ihned

aneb v dnech nejprv na to jdoucích, jak toho nkteí píliš horliví

mladší našinci sob páli, toho píinu hledati bylo jednak v povaze

vci, o níž bývalo initi, a jež vyhledávala jednání prozetelnjšího

a tudíž i krok povážlivjších, jednak ve velikém návalu jeho prací

úedních a soukromých, jakož i v jeho asté churavosti, a
) zvlášt

pak v tehdejších nepíznivých okolnostech, v obáváních a hlucích vá-

lených, v tísni a nejistot finanní, ve veliké drahot všech vcí a

vycházející z toho všeobecné sklíenosti, kteréžto píiny na všeliké

materielní a duševní pedsevzetí a usilování asu toho nepízniv p-
sobily, ano je nezídka i naprosto nemožné inily.

') Jmenovit choval se tehdáž J. Nejedlý velmi pátelsky k J. Jungmannovi,
který byl r. 1815 z Litomic do Prahy za profesora na Staromstské
gymnasium peložen. — Tolikéž byl nemálo inným, když se r. 1815
jednalo o zavedení jazyka eského na školy gymnasijní v echách, jakož

níže sieji ukážeme. (Víz. V. Zelený 1. c. str. 158 atd.) — Z toho ze

všeho jest vyrozumti, že J. Nejedlý — akoliv asu toho nebyl již

onim ohnivým a nadšeným profesorem, jakým jej ped tím posluchaové
jeho prohlašovali a velebili, — nicmén nebyl však i tehdáž ješt oním
„starým, pežilým jemnostpánem" jak jsme jej nedávno jmenovati slyšeli

a etli. — Že pak asu toho J. Nejedlý tšil se ješt nemalé populárnosti,

k tomu ukazují nejedná báse a chvaloe k jeho poct od vlastenc
a ctitel zdlaná. Mezi tmito teme zvlášt také horlivého M. Sychru
a krásocitného piaristu D. Kynského, z nichž tento mimo jiné, peloživ
tehdáž Stolíbergovu dithyrambu „Homer" na jazyk eský, pipsal peklad
ten „pp. Janovi Nejedlému cis. radd a pekladateli Homera" a dal jej

pozdji také vytisknouti v lit. píl. k Vídenským Novinám 1816. . 8.

I mladistvý V. AI. Svoboda oslavil tehdáž (1812) J. Nejedlého, pe-
kladatele Iliady, ódou zvláštní.

7
) Ze J. Nejedlý již asu toho na játra ochuravl a za tou píinou Karlové
Vary navštvoval, vychází také z listu J. Dobrovského, Nejedlému
dne 17. srpna 1816 tamtéž zaslaného, jejž tuto u veejnost podáváme

:

„Dne 17. srpna 181G. Mnohovážený Píteli ! „Psal gsem nedáwno do War
Karlowých, chtge se dowdjti, kdy Pan Biskup Krakowský Hr. Woronicz
z War odgeti mjnj a gestli se w Praze pozastawiti chce. Chtl bych
mu nco do weegné Bibliotheky dáti položiti, aby to s sebau do Kra-

kowa wzýti mohl. Žádám Wám, uroz. P. stálé zdrawj a nabýwánj nowé
syly k pracem na Wás složeným, zstáwage W. odaný upjmný PF.

Jozef Dobrowsky m. p.

A Wám obtjžné nenj temi ádky mn odpow dáti.

A tergo: v. Heinrichsgrúnn.

An des konigl. Rathes

Herm Herrn Johan Negedlý, Doctors b. R.

Wohlgeboren
Beym ioeissen Hirschen. zu Karlsbad.
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Když však na to vítznými zbranmi spojených tí mocná zlo-

mena jest krutá nadvláda zpupných Frank, kterouž byli tehdáž nad

celou tém stední Evropou více mén provozovali, vzešlo za tou pí-

inou mezi obyvateli zemí od jama francouzského osvobozených —
zvlášt nmeckých — nové hnutí národní a usilování svobodomyslné,

kteréž se nedlouho na to i na národy sousední rozšíilo. Jmenovit

byla také studující mládež eská tehdáž více nežli kdy ped tím na-

plnna duchem vlasteneckým a nadšena citem národním a nerozpakovala

se vše to i zejm na jevo dávati. — Nejhorlivjší ze studujících na

vysokých školách Pražských nepestávali asu toho již na tom, emu
se o jazyku eském a jeho literatue mohli nauiti z tení profesora

Nejedlého, anobrž navštvovali patriarchu slovanského J. Dobrovského,

aby z jeho úst nabývali dkladnjší vdomosti svého mateského jazyka,

jakož i jakés takés známosti sbratených jazyk jinoslovanských. — Aby
své mateské ei, dosavade ve vyšších vrstvách spoleenských zane-

dbávané ano opovrhované, zjednali vtší vážnosti, zizovali v síních

akademických deklamaní pednášky eské, k nimžto zvali i vyšší úed-
níky a šlechtu domácí, jakož i zarazili divadelní spolenost ochotnickou,

aby jazyk eský více se zušlechoval a v obyvatelstvu Pražském vol-

njšího prchodu nabýval. *)

asu toho, kdež bylo nadepsané hnutí národní a nadšení vla-

stenecké v studující mládeži eské vzešlo a co den se rozšiovalo,

podobalo se najednou, že i vláda sama obrací jaksi zetel svj k ná-

rodnosti naší a chce jazyku eskému i v školách vyšších dávati jakéhos

místa a prchodu. — Dne 23. srpna r. 1816 vydala totiž c. k. dvorská

komise nad studiemi dekret, týkající se latinských škol gymnasijních

a poslucha práv v tento rozum: a) „Pro gymnasia v místech pouze

eských aneb v nichž — mimo Nmce — také rodilí echové se na-

cházejí, mají jedin takoví prefekti, pak uitelové gramatikami a hu-

manitní se zizovati, kteí v jazyku eském zbhlí jsou ; b) v tchto

gymnasiích mají žáci, kteí známost jazyka eského již z škol trivi-

álních aneb domácího vychování s sebou pinášejí, také v eském
pekládání a spisování se cviiti ; c) pi poátku každého školního roku

má se v posluchárnách mudrckého a právního uení ohlašovati, že

u pijímání k politickým úadm zemí eských tm, kteí esky umjí,

pi jinak stejné schopnosti pednost dána bude." — Nedlouho na to

— dne 20. pros. r. 181 G — vyšlo jiné ješt naízení, týkající se po-

slucha theologie, lékaství a ranhojiství, tohoto znní: „Ponvadž
fest patrné, že umní jazyka eského bohomluvcra v království eském
velmi prospšné jest, tedy tomu chtíti ráíme, aby se k nauení jazyka

eského vším možným spsobem, jakož po tu dobu také v diecésích

Litomické a Budjovické se stalo, i zvláštními uiteli, kdež tu jsou,

napomáhalo; pi emž obzvláštn pravidel v zdejším naízení, dne

23. srpna 1816 prošlém, ustanovený ch šetiti náleží, ) Co se léka
a ranhoji týe, tedy naizovati ráíme, aby studujícím lékaství a ran-

teliké toto vlastenecké psobení Pražských studnjicieh vypsali jsme
Sieji v biografii Jos. Havelky, bývalého c k. radního zemského (f 1874).

úastníka a vrstevníka všeho toho, dle Jeho vlastního vyprav ování

itOtOTU r. 1871 str. 222 a násL, k Semni tuto ukazujeme.
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hojiství se oznámilo, že ti, kteí po skonených studiích povolání svého

krajskými lékai, ranhojii, mstskými fysiky a vrchnostenskými lékai

v tch krajinách, v nichž jedin aneh alespo z ástky jazykem eským
se mluví, pak ti, kteí lékai a ranhojii v špitálích aneb v nemocni-

cích, konené ti, kteí profesory lékaské a ranhojiské kliniky aneb

babictví zízeni býti žádají, nemajíli jazyka eského za svj mateský
jazyk, jedin pod tou výminkou takového úadu dosíci mohou, když se

budou vysvdením veejného uitele moci vykázati, že jazyku eskému
se nauili." — Tetí nejvyšší naízení císaské, dne 13. února r. 1818
vydané, týkalo se politických úad a znlo takto : „Jeho Milost císa

a král znova naíditi ráil, aby pi dosazování ouedník na krajské

ouady toho se šetilo a zachovávalo, aby úedníci jazyk zem aneb

krajiny, v kteréž jsou zízeni a ustanoveni, dokonale umli. Známost
a umní jazyka eského jest politickému ouedník, kterýž bezprostedn
s poddanným mluviti a na nho s ouinkem psobiti má, nanejvýš po-

tebná. Proež žákovstvo a mládež studující nyní i budoucn k dklad-
nému nauení jazyka eského se vzbuzuj a s tím doložením jí to se

vší mocí na srdce kladeno bud, že ode všech, kdož k praxi konceptní

se hlásiti budou, dkaz jakožto nevyhnutelná výminka se pohledávati

bude, že dokonalou známost a zbhlost jazyka eského mají."

Že naízení tato — ježto jsme pro jich historickou dležitost

tém dle celého znní tuto položili — a jmenovit naízení, dne

2:'k srpna 1816 vydané, ve všech kruzích vlasteneckých s neobyejnou
radostí ano nadšeností byla pijata, toho neteba pipomínati, ježto dle

nich ve školách vyšších, v nichž pes 30 let nebylo místa propjeno
jazyku eskému, týž jazyk ml se tam zase voln rozléhati a mládeži

naší, jakož toho sob všickni vlastenci páli, všeliká umní a uení
v jazyku mateském se pednášeti a vštpovati. ')

Ovšem nelze tajiti, že naízení tato nevyšla z pevného, samo-

volného úmyslu vlády Vídenské, anobrž že k nim píiny zavdal spis,

jejž byl P. Milo Grún, asu toho opat Strahovský a editel studií filo-

Vysvdují to hojné tehdáž v Novinách a asopisech eských vytištné
zprávy radostné, jakož i o sob vydané básné, pak dopisy vlastenil

Pražských k venkovským a od tchto na vzájem zase Pražským pátelm
posílané. Jenom jako na ukázku pipomínáme zde ódu našeho ilého
a ostrovtipného A. J. Puchmíra „Na jazyk eský," kdež mimo jiné

zpívá takto:

Druhý Karel, otec vlasti, Radujte se brati s námi
František, náš milý král, Moravané, Slováci!

Otel slze, shladil strasti, V spolek svatý pujdem s vámi!
Má ech žít a slynout dál. Slezané a Poláci!

Budiž stkvící jeho jméno „Jeden jazyk!" naše hesloVn vkv zvelebeno! Bu, by nám to slávu neslo.

Nemén nadšen poínal sob tehdáž Vojtch Sedláek, prof. na

filos. uilišti v Plzni, nedávno teprv na víru vlasteneckou obrácený,
jenž v ód své „City ech pro krále Františka I. pi uvedení eského
jazyka do vyšších škol" zapl takto:

eský lev se zdvíhá, mužn hívou tesa,
Že zas jazyk eský vzhru vstupuje

:

trnáct milion Slovan te plesá,

Že jim milost pod Tvým žezlem panuje ..."
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sofických na universit Pražské — muž rodu nmeckého, avšak spra-

vedlivý, osvícený a jazyka eského znalý — r. 1815 ke gubernium

eskému podal, ukázav vnm dtkliv, jaká toho jest poteba, aby se

mládež studující pedkem dkladn cviila v té ei, kterouž má v bu-

doucím svém povolání psobiti k vzdlávání a opatrování lidu obecného.

Gubernium Pražské, v jehož ele byl tehdáž spanilomyslný hrab Ant.

Kolovrat Libšteinský a kdež byl referentem studijním Fr. Tvrdý, vzd-
laný a upímný vlastenec, pidalo se se vším drazem k žádosti šle-

chetného opata M. Grúna a podalo ji vlád Vídenské. Tato vyslyševši

direktoráty ostatních fakult Pražských a ordinariát eských nemohla

tehdáž jinak, nežli vyhovti žádosti té a vydala výše pivedená dvorská

naízení. I nelze tuto nepipomenouti, že tehdáž i náš J. Nejedlý

— jak to jmenovit J. Jungmann vysvduje a my sami také od jiných

vrstevník jsme slyšeli — nemálo o to se zasazoval a ucházel, aby

tehdejší direktoi obou fakult svtských gubr. rada Krtika a M. Dr.

Matuška, jsouce u vci té tázáni, píznivé zdání pronesli ; což oni také

uinili, akoliv mnozí z tehdejších nmeckých profesor a písedících

senátu akademického, zvlášt dr. Bretfeld a dr. Krombholz, tomu velice

na odpor byli a všeliké koncese jazyku eskému za nepotebné ano

škodlivé vyhlašovali. *)

Naízení asto jmenovaná byla nejen s nadšením pijata, anobrž

ihned v prvním roce na gymnasiích domácích tu, kde bylo uitel jazyka

eského znalých, dle možnosti v skutek uvádna, a byla by zajisté i pi
tch skrovných koncesích, kteréž se jimi ei eské vymovaly, ne-

malého prospchu do sebe mla, kdy by se jenom byla u vyšších míst

nad nimi ochranná ruka držela a kdy by se k jich provádní a šetení

upímn bylo prohlíželo. 2
)

') O všelikých píhodách, jaké mla naízení asto jmenovaná ped svým
\yjitini, píše šíe J. Jungmann dne 10. a 20. íjna 1816 píteli A.Markovi,
k emuž tuto ukazujeme. (V. Zelený 1. c. st. 160. 161.)

-) Jakých asi úink nadepsaná naízení dvorní na vyvinování národnosti

eské mla, tomu z ásti dobe vyrozumti z úvahy, sepsané o vci t
skrze dra. Fr, Sattoriho, muže vzdlaného a nestranného, jakož i v pí-
•

•

i 1 1

«'• té dobe zpraveného. Piše takto: „In Folge des Hofdekrets voní

38. Aug. 1816 wurde im .1. 1817 in Prag an pílen 3 Gymnasiem dann
au den (íymnasien zu Bunzlau, Deutschbrod, Budweis, Jiín, Klattau,

KOniggráz. Leitmeritz, Leitomischl, Neuhans, Pisek, Pilsen, Rcichenau und
Schlan líci 27.S8 Schiilern das Bdhmische grammatisch, bei951 Zoglingen
der Rhetorik und Poesie stylistisch lietrielten. Nun geschah dies zwar

mehr oder weniger, besonders in Folgc erlauternder NachtrSge jenes

Dekrets, nicht so sehr aus Zwang, ala vielmehr au* Privatfiens, den

die Lehrer emsig aufcgten, aber die EVttchte waren unTerkennbar.
Das den Deutselien und den Bdhmen verunehrende Yerachten oder

wenigatens Nichtachten aer Mutteraprache hote auf; Boviele, diedavon
íiic getr&umt, lernten darin wenigstens lesen und orthogranach schreiben,

wclchcs Letztere groasere Sprachrichtigkeit als die desgemeinen Lebens
bel allen VOlkern verleiht, aber aelbst dem mundfertigsterj Bdhmen gar

ofl fehHe und fehlt, und bolím. Sclirifrsteller versuclihm sicli in allen

Gattungen des menschlichen Wisaens. asa Verderei und Ubersetzungen
trierin den Hauptbestand auamaehten, ist naturlich; denn jedei An
tang Deuerer Spracherj tiitt nicht mit der kraftvollen Belbatatandigkeit

der Originalitat, sondern mit dem Fallkápchen und Flttgelklešde ani, <las

man VOU rcimlcr Icitcnder Literatur sicli ailsrtzcn lásst U. selb.st unihaiitft.

32
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Bohužel však jakož nadepsaná naízení dvorní již prvotn ne-

vyšla z pevné a samostatné vle vlády Vídenské, mla ona i sice ne-

málo slabých stránek do sebe, jakož se to nedlouho na to zejm
ukázalo, když práv nejdležitjší jejich ást — cviení žák v jazyku
eském — obmezujícím výkladem, dne 16. února 1821 vyšlým (dle

nhož nemlo se eštin vyuovati jako pedmtu ádnému) tém docela

byla zrušena a celá vc toliko dobré vli profesor jest zstavena;
tito pak vyrozumvše, že vláda takovému vyuování píliš nepeje,
ochabli v své dosavadní horlivosti, což mlo za úinek, že se na gy-

mnasiích nedlalo napotom pro jazyk eský niehož více, nežli se dalo

ped mnohoslibujícím r. 1816.

Mezi vlastenci, kteí naízeními strany jazyka eského r. 1816
vydanými vysoce byli potšeni, sluší na pedním míst pokládati našeho

J. Nejedlého. Muž tento — o nmž asu toho nkteí tvrditi chtli,

že by ve své bývalé národní horlivosti a vlastenské innosti ochaboval

a více výdlku hmotného nežli literatury sob všímal — byl po vyjití

asto jmenovaných naízení dvorských jako zcela promnn a znova
oživen, emuž ovšem i lehce vyrozumti, uvážímeli, že naízeními tmito
i jeho postavení uitelské nabylo nové váhy a vtší platnosti, ježto

se jimi vymovalo, že všickni ti, kdož chtjí na budoucno nabyti njakého
úadu veejného v echách, vysvdením profesora eského prokázati

musí, že jsou náležit znali jazyka eského. Proež také i ti, kdož
ješt nedávno ped tím — právem ili bez práva — na Nejedlého
toužili, nerozpakovali se nyní tvrditi, že se vrátil zase k své bývalé

chvalitebné povaze vlastenecké, jiní pak jeho pátelé a ctitelové, jakož

byli A. Puchmír, J. Palkovi, J. Rautenkranc (jenž bohužel nedlouho
na to pedasnou smrtí sešel), J. Ziegler, D. Kynský, J. Sychra a j. v.

nemálo se tehdáž radovali, vyrozumvše z listovních a ústních zpráv

od nho a^ pátel jiných je došlých, že chce pokraovati u vydávání

Hlasatele eského a že pracuje tolikéž o pekladu nkolika vzácných

spis anglických do eštiny.

I bylo skuten tomu tak; nebo J. Nejedlý pracoval tehdáž

ó pekladu
;,
Youngových noních rozjímání" a „ Popeova zkoušky

o lovku" na jazyk eský a ustanovil se zárove na tom, že bude
u vydávání Hlasatele eského, jejž byl r. 1809 z píin dležitých za-

stavil a perušil, *) k žádosti a s pomocí horlivých pátel a vlastenc

Aber schon damit war viel gedient, viel gewonnen. Die Leselust war
erwacht, der Patriotismus der Sprache fand sich ein. Apotheken, Wirths-
hšiuser schmiickten sich mit glánzenden bohmischen Inschriften ; die Herr-
schaften liessen ihre Kinder bohmisch lernen, um darauf durch die mit
der Ursprache erlangte Gewandtheit der Zunge um so leichter das
Franzosische und Teutsche und andere Sprachen zu griinden, und der
Beitrit Máhrens und der sehr bedeutenden slavischen Theile Ungams
hinsichtlich der angenommenen bohm. Buchersprache ersetzte den Ver-
lust, welche der Ausbreitung der Sprache in Bohmen selbst in den weiten
deutschen Strecken im Wege stand ..." Dr. Fr. Sartori's Historisch
etnograf. Úbersicht der wissenschaft. Cultur, Gcistcsthátigkeit und Lite-
ratur des ósterr. Kaiserthums. Wien. I. 1830. S. 28—29.

') Píiny, z kterých dalši vydávání Hlasatele . r. 1809 zastavil a petrhl.

kyty — jakož v pedmluv píše — tyto : Válka ukrutná r. 1809 mezi
dvorem rakouským a francouzským vzešlá, nepíznivá zmna v pe-
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zase pokraovati. Což také tím ochotnji a radostnji uinil a podnikl,

ponvadž pevn za to ml, že ei a literatue vlastenecké asové
mnohem píznivjší nastávají.

I pikroilt Nejedlý po desítileté pestávce skuten zase r. 1818
k vydávání IV. roníku svého Hlasatele, jehož 1. a 2. díl vyšel r. 1818,

3. a 4. pak r. 1819. — První díl zavíral v soh zvláštní promluvení

k vlastencm a milovníkm jazyka eského, v nmž pivádí asto jme-

novaná „vn pamtná" naízení dvorská, pak ást hásn od A.

Puchmíra „Na jazyk eský" za tou píinou sepsané a ku konci

dtklivé vyzvání našinc k vzdlávání ei a literatury domácí, uka-

zuje pi tom k pednostem jazyka eského a k bývalé jeho sláv

a vzdlanosti a to tém tak srden a rázn, jakož to byl r. 1806
v pedmluv k I. roníku Hlasatele . vyslovil a uinil. Co ostatního

obsahu se týe, rovnal se Hlasatel obnovený svému pedchdci, zaví-

raje v sob kusy velmi rozmanité a zanímavé, totiž : básn vtší

a menší, povídky nauné z francouzského vyložené, vypsání z historie

a umní pirozených vcí, peklady z latinských a eckých klasik,

kusy ze staré literatury eské, peklady z Youngových Kvílení noních,

pojednání hospodáská a zdravotní, známost národ, rozjímání o n-
kterých stránkách praktické filosofie a pojednání pedagogickovlaste-

necké: „pro by se v hlavních školách král. eského mlo vyuovati

esky a eštin?" z nichž tato dv poslední pojednání, vyšlá z péra

V. Zahradníka a J. Rautenkrance, jsou obsahem i formou svou pedkem
dležitá a tení hodná. Tak jako v pedešlých ronících jest i v tomto

nemalá ást' kus tu obsažených vydavatelem samým zdlaná, mimo
njž teme mezi spoludlníky ješt: Vojt. Nejedlého, Fr. Tomsu, Jos.

Rautenkrance, J. Dobrovského, Vine. Zahradníka, J. N. Štpánka,
Vojt. Sedláka, Jos. Lindu, Vojt. Procházku a S. R. (Sam. Rožnaye)
Slováka. Za to však pohešujeme v roníku tomto jednoho z dosa-

vadních nejplatnjších pispívatel Hlasatele ., totiž J. Jungtnanna,
což se stalo bohužel z píin, o nichž nám níže bude sieji promlouvati.

.1. Nejedlý chtl i r. 1820 Hlasatele dále vydávati a inil k tomu
již také pípravy; avšak nepišlo k tomu více.

13. Hádky ort h o grafické o y a i.

Josef Dobrovský, tento patriarcha slovanský, vzácnými pracemi

svými k historii, literatue a ei eské se vztahujícími byl tém bezdky
zaal veliké dílo vzkíšení národu našeho k novému životu duševnímu

a psobil asu toho již výše ticeti let na rozvíjení nauk a vdomostí
historických a linguistickýcb ve vlasti naší. Avšak více nežli všeliká

jiná díla jeho psobila tenkráte jedna myšlenka v mluvnici jeho (Lchr*

gebáude der bóhmischen Sprache) r. 180!) vydám'', pronesená. Byit
v gramatice této dotkaní si; ustáleného až dosaváde pravidla: „že po

a Z vždy se má psáti y a nikdy i
u

v ten spsob, že tam tvrdil,

nozích r. 1810 zbhlá, válku opt r. 1812 a 1813 obnovena, pak nesmírná
drahota všech vci a tudíž poteba velikého nákladu k vytištní spisu

rielíkých.
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:

kterak by se dle analogie jazykové po c nemlo nikdy psáti y, po s a z

však že by se mlo psáti jenom tehdáž, když toho žádá obdoba jazyka.

Avšak Dobrovský nechtl asi zpsobiti tím njakých spor a tenic

pravopisných ; nebo neklada sám na opravu tuto zvláštní váhy, anobrž

maje ji za vc vedlejší, bez nížto by jazyk eský dosti dobe mohl ob-

státi, pipomenul ji v gramatice své toliko vbec a nenahlížel ani toho

potebu, aby byla do slovníka eského uvádna. ]

)

Téhož asu (r. 1810— 1813) smlouval se Dobrovský s Krajincem

Kopitárem ve Vídni a Polákem Lindem tolikéž o to, kterak by Slované

rakouští (eši, Poláci a Slovinci) co orthografie se týe, mohli se sjedno-

titi. Položivše písmo latinské za základ, chtli písmena 0, 0, , š, ch

nahraditi novými. Avšak toto zamýšlené sjednocení nepišlo tehdáž

k místu; naež sob Dobrovský tchto, jako jen man vymýšlených

a navrhovaných známek a vbec celé opravy orthografické více nevšímal.

Tak též se zachovali tém všickni ostatní literáti domácí a jmenovit
i profesor Nejedlý, a byla by snad celá ta vc pišla v úplné zapomenutí,

kdy by se jí nedlouho na to nebyl ujal jeden ze „žák" Dobrovského
— Vácslav HanJca — a to s takovým zápalem, že ji napotom ne-

spustil s mysli po celý as života svého.

Vácslav Hanka, odbyv tídy gymnasijní v Hradci Králové, pišel

na podzim r. 1809 do Prahy na studie filosofické, kdež byl nedlouho

po tom jedním z tch mladík, kteí asu toho usilovali jazyku mateskému
vbec prchod zjednati. Seznámiv se záhy — a to prostednictvím

Frant. Klicpery — s J. Dobrovským, stal se mimo jiné studující r. 1813
jeho pilným žákem a ujal se orthografických oprav tímto svým uitelem
v eské orthografii navrhovaných, jakož i k sjednocení všech rakouských

Slovan v pravopisu smujících s neobyejnou horlivostí i prohlížel k jich

uvedení ve skutek s takovou neústupnou vytrvalostí, že tím sob i jiným

nemalých nesnází zpsobil, anobrž i píiny zavdal k hádkám a rozbrojm,
jakés u nás i vn na tomto poli až dosavade nemly sob rovných. 2

)

Skoniv studie filosofické a první rok práv v Praze, odebral se

Hanka na podzim r. 1813 do Vídn, aby tam slyšel druhý rok práv.

Zde stal se s M. Patrkou spoludlníkem J. Hromádky pi vydávání

Novin Vídenských a spojených s nimi Prvotinpkných umní (akoliv

jej N. Vank, který lépe znal povahu svého krajana Hromádky, z toho

zrazoval). Chtje provésti své reformátorské úmysly piml Hanka
J. Hromádku k tomu, že (v XXXX. listu nadepsaných Prvotin) se pronesl

v tento rozum : „Kterak, dokavad se všickni o pravidlech dobropísem-

nosti neshodnou, každému, kdož toho žádá, jeho se orthografie ponechá."

Této svobody orthografické užívali spoludélníci list Vídenských nedlouho

potom v plné míe, k emuž Hromádka pozdji piinil ješt takových

novot malicherných, že tím vzešel u vci té opravdový zmatek babylonský,

ano písmo tím pozbylo tém docela rázu eského a jazyk spsobu
Veleslavínského.

') Viz pipiš J. Dobrovského J. Jungmannovi u vci té zaslaný. (V. Ze-

lený 1. c. str. 178.)
2
) Data tuto vypsaná sdlili s námi jednak nadepsaný Jos. Havelka, pítel a

spolužák Hankv, jednak J. Ziegler, V. K. Klicpera a N. Vank — veskrz

vrstevníci doby oné — s nimiž jsme o vci té nejedenkráte promlouvali.
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Že pak Hromádka spoludlníky své mizern honoroval, ano po-

sléze naprosto jim njakého platu dávati s to nebyl, vrátil se Hanka
po roce 1815 do Prahy, kdež mn zatím nadepsaný pítel N. Vank
jakous výživu zjednal. Zde pokraoval Hanka ve svých studiích práv-

nických, zárove však chodil zase s jinými studujícími na uení slo-

vanská k J. Dobrovskému a postavil se v elo vlastenských studujících,

a to tenkráte již — snad na základu mezi tím ve Vídni nabytých

zkušeností — s vtší odhodlaností ano odvážlivostí nežli ped tím

a shromáždiv okolo sebe asi 20 mladík, jal se vyuovati je soukrom
v eštin a slavistice. — Teba že Hanka nevynikal ani unášející vý-

mluvností ani zvláštními vdomostmi linguistickými, uml nicmén
„kamarády své" zajímati jakýmsi zápalem vlasteneckým, pivolávaje

jim bez pestání, „že jsou echové, že sluší vytrvati, a že jiní, byvše

k vlastenectví povzbuzováni, zajisté k nim se pidají!" — Že se takto

posluchastvo co den množilo a obydlí soukromé je již obsáhnouti

nemohlo, zaal Hanka r. 1816 veejné pednášky v tak zvané eské
síni klementinské odbývati a tu zárove nové analogické dobropísem-

nosti vyuovati a známek od Dobrovského k uvedení spolené orthografie

slovanské navrhovaných, užívati a tytýž i na orthografii bratrskou sob
vyjíždti. x

)

Dozvdv se profesor Nejedlý o tchto pokoutních pednáškách
Hankových a jmenovit o jeho pi tom výtkách, orthografii bratrské

inných, byl tím nemálo uražen, pokládaje — a to právem — toliko

sebe za tehdáž zákonem zízeného a k veejným pednáškám oprávn-
ného uitele jazyka eského. I vypudil Hanku s celým jeho poslucha-
stvem ze sín eské ; naež tento peložil kathedru svou do sín, kde

se pednášela fysika, a když i tato psobením J. Nejedlého jemu
byla zavena, odsthoval se Hanka na hlavní školu normální do tamní

kreslírny a byv i odtud vypuzen, usadil se konen v Karolinum a po-

kraoval tam ve svých pednáškách a vyjíždl nyní sob tím dtklivji

na orthografii bratrskou a všechny její dosavadní zastavatele.

Nejedlý pokládaje veškeré toto poínání Hankovo za útok na

svou profesorskou dstojnost, rozhnval se nemálo na opovážlivého

mladíka a vymohl to, že r. 1817 Hankovi z vyšších míst všeliké ve-

ejné vyuování eštin bylo zakázáno, a když Hanka nicmén ve svém

usilování neustával, anobrž pi rozliných píležitostech nejen orthografie

bratrské, anobrž tytýž i osoby Nejedlého nešetrn se dotýkati sml,
zahoel tento proti nmu záští neukojitelnou. 2

)

; Dr. QlnckBelig pile v biografii V. Hanky v Libuši r. 1852 obsažené,

Banka ml tehdáž 300 poslnehaéft; což jest však zjevná nepravda,
jakých to v biografii té více pichází, tak že V. Zelený (1. c. str. 182)

ne bez píiny nazývá ji Bpisem ošemetným.
Povídalo se tehdáž, le prof. Nejedlý, aby bo soka nenávidného spro-

stil, i pi úada Hoefiovském, kam* Hanka píslušel, o to si- neházel,

aby Hanka jako pobébJUk na vojan odveden byl. — afnoholi mí pravdi-

vého jest na této povsti, jižto pedkem sám Hanka rozhlaŠOVM. ne-

snadno nyní již vyhledati, pi emž OVŠem nelze zatajiti, že Hanka
nemálo •obé v tom liboval, kdys mohl léta své mladosti barvami Idv-

licko-roinantickvmi vvliéovati, teba se to i s pravdou nesrovnávalo,

Viz 8vétOZO 1871 sir. 222.
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Aby bývalým svým poslucham jakous památku na své pednášky
zstavil a pi tom soka svého poškádlil a radost nad obdrženým ví-

tzstvím jemu pokazil, vydal Hanka r. 1817 „Pravopis eský podle

gramatiky Dobrovského", nazvav se na samém tituli „žákem Dobrov-

ského", ímž chtl zárove tenám ukázati, že v knížce té potkají

se s náhledy Dobrovského, duchem i vdomostí u vci té nad Nejedlého

daleko vynikajícího. Tím zárove penesena jest tato válka orthografická,

jež byla až po tu chvíli hádkou pouze osobní mezi obma zápasníky —
Nejedlým a Hankou — , najednou na pole literární, na nmž bohužel

s vtší ješt rozhoeností dále jest vedena. *)

Bylt totiž Hanka dobe vyrozuml, že u vci, o niž mu naproti

J. Nejedlému bylo bojovati, autorita tohoto mnohem vtší a rozhodnjší

váhy do sebe má
;

nežli všeliké dosavadní poínání Hankovo, a chceli

nad svým starším a vážnjším sokem zvítziti, že krom mládeže stran
své získati musí nkoho z tehdejších spisovatel, který by neli vtší,

alespo téže požíval vážnosti, jako J. Nejedlý, a že musí naproti

autorit Nejedlého postaviti jinou autoritu, která by mu poskytovala

jakés ohrady, za níž by zjevn i tajn mohl dále proti nepíteli pedse-
jíti, úmysly jeho kaziti a vci své koneného vítzství zjednati.

Jakož vbec známo, znal se Hanka, a to již jako mladík, velmi

dobe v obcházení s lidmi a užívání jiných k svým úelm, pi emž
vždy — jak jeden starý pítel jeho pipomenul — s jistou holubicí

prostotou dobe uml spojovati všelikou hadí opatrnost. Užiti u vci
té proti Nejedlému autority Dobrovského, nezdálo se Hankovi býti

radno, ježto Dobrovský, teba že byl pvodcem dobropísemnosti ana-

logické, choval se — jakož eeno — nyní tém zcela lhostejn k ní,

anobrž pokládal celou opravu tuto za vc vedlejší. Hledl tedy Hanka
získati sob za záštitu ano jako za vdce a spoleníka v boji tom
muže, jenž asu toho byl nejinnjším na poli domácí literatury a po-

žíval tehdáž mezi mládeží nejvtší lásky a dvry a mezi ostatními

spisovateli obecné šetrnosti, totiž Jos. Jungmanna, profesora na staro-

mstském gymnasium. Což se našemu Hankovi také úpln podailo.

Josef Jungmann, pokud byl profesorem v Litomicích, byl v pá-
telském svazku s Janem Nejedlým a jmenovit tehdáž také jedním

z nejpilnjších a nejvzácnjších spoludlník pi jeho Hlasateli eském.
Pišed r. 1815 do Prahy pokraoval v tomto spojení pátelském s J.

Nejedlým, navštvoval spolen s ním staré své pátele literární Puch-
míra, V. Nejedlého a Hnvkovského, užíval ochotn rozliných služeb

od J. Nejedlého mu inných a tšil se tomu, že tento zdál se tehdáž

vraceti se zase k své bývalé horlivosti vlastenské a innosti literární.

Jakož oprava dobropísemná zajímala asu toho mysli všech lite-

rát domácích, nelze o tom pochybovati, že také mezi páteli tmito
nejedenkráte bylo rokováno a sieji promlouváno o vci této. Jmenovit
mlo takové promlouvání místa na zaátku msíce ervna r. 1816
v Praze mezi tmito starými páteli literárními : Puchmírem, Hnvkovským,

J

) V nadepsané biografii HankoV pipomíná Dr. Gliickselig toto: „Aus
dieser personlichen Fehde envnchs aber auch eine literárísche, indem
Hanka zum Andenken an jene untcrdriickten Vortráge seine Anstoss
erregende Orthografie (Pravopis eský) herausgab."
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Vojtchem a Janem Nejedlým a Jos. Jungmannem. Po dlouhém u vci
té rokování usnesli se jmenovaní pátelé a literátoi konen na tom,

že zstanou pi ortliografli bratrské a že smluvení toto má býti pí-

tomným i jiným stejn s nimi smýšlejícím pátelm a spisovatelm

tolikéž na budoucno stálým pravidlem a nabyti takto — a tak díme —
povaliv jakéhos usnesení snmovního.

J. Jungmann, teba že hnedle z poátku vyrozumíval, kterak

analogická oprava orthogratie eské, Dobrovským r. 1809 navržená,

jest rozumná a oprávnná, a že by páti bylo, aby vbec byla v skutek

uvedena; nicmén podrobil se tehdáž nadepsanému usnesení svých

pátel literárních, a to jednak proto, že nechtl uraziti starého pítele

J. Nejedlého, jednak že vyrozumíval, kterak opravy dobropísemné jsou

vždy jenom malikosti, a ustálená dobropísemnost že má nemalých

výhod do sebe, jakož i že podstata vci hlavn na tom záleží, aby
každý psal dobe esky a varoval se germanismu a nepotebných a ne-

rozumných neologism. — Avšak akoliv J. Jungmann na základ
eeného usnesení ješt na zaátku jara r. 1817 stal k orthografii

bratrské, pistoupil nicmén nedlouho na to k dobropísemnosti analo-

gické a pi tom i k stran Hankov, za jejíhož náelníka od té chvíle

byl pokládán.

Vše to pekvapilo starší pálele Jungmannovy nemálo ; J. Nejedlý

byl tím však tak nemile dojat ano uražen, že od té chvíle na dobro

petrhl všeliký svazek s Jungmannem a stal se potom nesmiitelným
nepítelem a úhlavním odprcem jeho. — Jak se roztržka tato udala,

vypravuje Jungmann sám píteli A. Markovi v listu dne 31. ervence
1817 zaslaném, z nhož vyrozumíváme toto: *)

Vácslav Hanka chtl u Boh. Haase vydávati sbírku starých básní

eských, kteréž byl J. Dobrovský shledal, a Hanka s radou a pomocí
jeho piln pepsal a spoádal. Sbírku tuto s titulem: „Starobylá
skládání" vnoval Hanka „Jeho Dstojnosti Josefovi Dobrovskému,
uiteli svému na dkaz vdnosti," kteroužto dedikaci Dobrovský k sob
pijal. Avšak tiska Haase zpoval se najednou dílo to na svj náklad

tisknouti, teba že bylo vnováno J. Dobrovskému, ježto prý profesor

Nejedlý mu radil, aby ho nevydával, že je žádný nekoupí, ponvadž
se tiskne pravopisem analogickým. Aby odvaroval pekážku brzkého
vydání díla toho, hledl Hanka získati sob u vci té pomoci muže,
mezi mládeží tehdáž nejoblíbenjšího a mezi spisovateli nejvážnjšího.
I piblížil se k Jungraannovi, pednesl mu pokorn celou vc, ukazoval

k tomu, že J. Nejedlý sám nyní na poli domácí literatury nepracuje,

aniž tak lehce co pracovati bude avšak nicmén jiným, kteí u vci
té literatue naší prospívati a ji rozhojovati chtjí, jenom pekážky

-tu klade a tudíž celé vci národní jest na škodu a na újmu.

I žádal Jnngmanna dutkliv, aby on tlila toho se ujal, k nmu ped-
mluvu Bepsal a takto je pod svou ochranu vzal a rozpaky tiskaovy
odstranil.

IiylaC to pak jedna ze slabých stránek v Jungmannovó sice šlechetné

a neúhonné povaze, že ve svých úmyslech nebýval vždy dosti samostatný.

vi/. V. Zdný 1. c. str. t86, I
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pevný a rozhodný a že pi takovéto neuritosti a neodhodlanosti dával

se asto ve svých jednáních vésti a íditi dojmy a nátlakem odjinud

na innými, což pak nejedenkráte mlo pro nj nepíznivý úinek.

A takto zachoval se i v této osudné píin. Neodolalt snažným prosbám

a dtklivým dvodm V. Hankou pedneseným, dada se pohnouti

k tomu, že se ujal nadepsané knížky a sepsal k ní pedmluvu, uživ

pi tom ovšem i orthografie analogické a prohlásiv se tím tolikéž pro

dobropísemnost tuto.
1

)

Že Jungmann pistoupil k pravopisu analogickému, to ovšem nem-
žeme jemu na zlou stránku vykládati, ježto nemohl jinak ani jednati,

nechtlli „poznané pravd odpírati." Ze se však pihlásil k orthogratii té

v dob a píin práv pivedené, a že to uinil k domlouvání Hankovu
nedlouho na to, když byl zejm pistoupil k usnesení svých starších

pátel o užívání dobropísemnosti bratrské a že se takto stal úastníkem
boje mezi dvma rozhoenými zápasníky: to bylo událostí obma stranám

nemálo osudnou, z kteréž napotom po drahn let vycházely jim obma
nemalé nepíležitosti a trpkosti, ano i škody naší vci národní, ježto

boje takto vzešlé nezstaly bez úinku na vyvíjení a vzdlávání literatury

domácí.

Jmenovit stal se J. Nejedlý od té chvíle zjevným nepítelem

Jungmannovým a spatuje v jednání jeho jakousi neupímnost a líco-

mrnost, ano i patrnou urážku osoby své, zanevel na Jungmanna
v té míe, že všeliké Jungmannovo pozdjší podávání se k smíru na-

prosto zamítal a v hnvu svém více ukrotiti se nedal ani kroky, kteréž

u vci té jeho nejmilejší pítel A. Puchmír a bratr Vojt. Nejedlý ped
se brali, jakož se i pímluvám jiných vlastenc nepodailo, zášti v mysli

Nejedlého k Jungraannovi ustálené ponkud jenom oslabiti a zviklati.

J. Nejedlý neopomíjel potom nepátelství své proti Jungmannovi, jakožto

hlavnímu zástupci orthografie analogické a jako náelníku strany od-

porné, na jevo dávati rozlinými trpkými poznámkami, kteréž iníval

ve svých pednáškách, a dtkami, ježto pronášel v rozmluvách se

svými i Jungmannovými známými, kteréž pak nezstávaly Jungmanna
tajný, byvše mu v známost uvádny rozlinými, ovšem nevždy rovnými

J

) Jakož byla pedmluva tato hlavní píinou nepátelství mezi J. Nejedlým
a J. Jungmannem vzešlého a mla tudíž nemalých úink na obou jich

postavení a snažení, anobrž i na celý bh literatury naší po drahn let

;

pivádíme ji tuto alespo sumovn, ježto spis, v nmž byla vytištna,
nyní již velmi zídka jest nalézti. V pedmluv teto ukazuje totiž Jos.

Jungmann, kterak nyní germánští národové zetel svj obrací kv
starým

památkám literním, proež že slušné a užitené jest, aby i echové
sob toho, co se jim na básních z 13. a 14. století zachovalo, od J.

Dobrovského shledáno a Hankou vrn pepsáno bylo a nyní se tiskem
u veejnost podává, všímali a to ítali. První ástka básnických ruko-
pis tchto že zavírá v sob: Prokopa, X. pikázáni bozích, Zdráva*,
o bohatci, o smrtelnosti, Alana, Píse na Vyšehrad, o lišce a džbánu.
Zalíbili se tato I. ást, že chce Hanka druhou i tetí ástkou pokrao-
vati a v nich i nejlepší staroeskou báse o Alexandrovi obsáhnouti.
jakož i vzácnjší stará prosaická sepsání u veejnost podati. Ke konci
ukazuje Jungmann ješt, jak dležitý jsou básn tyto v píin linííni-

stick, a k snadnjšímu jich porozumní i sprostému tenái že pidána
jsou k nim vysvtlení historická a gramatická."
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cestami, i pobuovaly jeho mysl jemnou a ztrpovaly mu jeho sice

tichy život domácí. *)

Avšak i J. Nejedlému dostávalo se asu toho od odprc jeho,

mezi nimiž byli V. A. Svoboda a Y. Hanka u vci té ti nejilejší

a nejhorlivjší, dtklivých nák a trpkých výitek; i bylo mu nésti

a trpti jiných ješt nepíjemností, kteréž pi jeho dráždlivé povaze a

obasné churavosti mysl jeho nemálo pobuovaly a tytýž i na jeho

fysické zdraví nepízniv psobily.

emu nám však nejvíce jest se diviti, jest to, že J. Dobrovský,

který vlastn byl pvodcem analogické opravy orthogralické a tudíž

práv také hádek a kyselostí za tou píinou vzešlých, ve všem tom

žádného neml úastenství a choval se stejnou mírou dvrn a pá-
telsky k jotistm a ypsilonistm, jak k tomu ukazují jeho ústní rozmluvy

i písemné poslání, ježto asu toho míval a inil s J. Nejedlým, Jos.

Jungmannem, J. Zieglerem, D. Kinským a j. Proež také vším právem

jenom J. Jungmanna pokládati mžeme za onoho faktora, který ortko-

grafii analogické u nás dráhu proklestil a napotom i trvalé a výhradné

panování jí pojistil.
2
)

Rozepe o jotu a ypsilon zasáhly brzy po tom nemálo v kruhy

spisovatel domácích a rozžehly v krátkém ase boj vnitní, jehož bezdky
tém každý literát eský stal se tehdáž více mén náruživým úast-

níkem. — Jakož pak J. Nejedlý, teba že v posledních letech ve své

horlivostí vlastenecké zdál se ponkud ochabovati, nicmén z let minu-

lých požíval ješt dosti zasloužené slávy literární a nad to pro své

postavení jako vážený advokát, veejný profesor a cis. rada i nemalé

vážnosti sociální ; stála také na poátku sporu asto psaného vtší a

jmenovit starší a vzácnjší ást tehdejších spisovatel eských k stran

.1. Nejedlého, jakož byli: A. Puchmír, S. Hnvkovský, V. Nejedlý, J. Pal-

kovi, B. Tablic, J. L. Ziegler. M. Sychra, D. Kynský, J. Galaš, N. Vank,
Fr. Štpnika, J. Hýbl, J. Štpánek, V. R. Kramerius, V. Sedláek,

J

) Tak prý jmenovit Nejedlý J. Junírmanna veejn z kathedry inil smš-
ným pro slovo : „1'íroda" — jež byl tento tehdáž utvoil a na místo
dosavadního pirození a nátura (die Nátur) užívati se jal, že prý jest

Polák a Kus, esky však že neumí: taktéž prý hanl Jungmannovu
Slovemoet r. 1820 vydanou, pro dobropísemnost a jako neeskou a
Vbec prý hnval se Nejedlý na všechny, kdož se pidržovali i a nic y,
a kaerova! ie jakožto notootáH a tasicechy, což prý mlo za úinek, že

.Jun<rinann, jakož píteli A. Markovi trpce na to touží — zstal jako
kul opuštný, ježto krom Fr. Turinskho a nkolika mladíku nikdo
více prý k nmu nedocházel. (V. Zelený I. c. str. 188, 1Í>0.)

I
.Máme toho jistou vdomost, že J. L. ZiegUr a X. Vank, jež — teba
Ie stávati k ypsilonu — pokládati sluší za muže rázn, pravdomluvné
i sice nestrann, nejedenkráte se pronesli v ten rozum: „ze by dobro-
pisemnost analogická pes všelikou autoritu jejího pvodce .!. Dobrov-
ského, pes všeliká hulidstn X. A. Svobody, p s všechna novináská
biáenóvstvi 3. Hromádky i pea všechny agitace a Merky V. Hanky
iznámo jest, že V. Hanka obyejn spisy své vydával ve form
miniaturní, knp. pravopis, písn, idylly Geasnerovy. Krakoviáky a j. v.,

je/ jeho tehdejší odprcové ypeuonsti posmšn „tttérkamiu pezdívali)
— neiiyia se nadlouho udržeía naproti orthografii bratrské J. Nejedlým
a staršími spisovateli hájené; kdyby seji nebyl prof J. Jangmaan ujal

a svým rázným, vytrvalým a praktickým se zachováním nebyl jí trvá*
lého prchodu zjednal a odprce její neškodný uinil.
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V. K. Klicpera a j, v. — Na stran J. Jungmanna stály pak krom
V. Hanky, A. Marka a Fr. Vetešníka z vtší ásti tehdejší mládež
studující a mladší spisovatelov, mezi nimiž vynikali V. A. Svoboda
Navarovský, A. Liška a Jan Jodl svou horlivostí, s kterouž se ujímali

joty a nových známek, jež V. Hanka v písm eském tehdáž uvádti chtl.

Jakož to pak již povaha lidská s sebou pináší, že — jakmile

jednou na místo stízlivé úvahy nastoupí u vci nkteré náruživost —
tato s jakousi neodolatelnou mocí psobí na všechny sice sebe mírnjší
úastníky, tak se dalo i u nás asu toho. Spatujeme tu literáty naše

rozštípeny na dva tábory, kteréž nejedenkráte tak oste a rozhorlen
proti sob slovem i pérem bojovali a sebe se dotýkali, jak to druhdy
meem inívali povstní Velfové a Gibellénové. — Proež také nejen

dráždlivý a prudký J. Nejedlý a jiní z horka nakvašení jeho stoupenci,

anobrž i sám sice mírný a povážlivý J. Jungmann nezstali prosti

všeliké náruživosti, alebrž inili, jak to tehdáž bylo v obyej vešlo,

rozdíl mezi jotisty a ypsilonisty a pokládali každého, kdož neužíval

jejich dobropísemnosti, za svého nepíznivce, teba byli nedávno ješt
s ním dvrn obcházeli. *)

Ovšem roztržku tuto a vzcházející z ní neblahé úinky mužové
moudejší a rozvážlivjší z té i oné strany nesli velmi tžce a litovali

toho upímn, že povážlivý a praktický sice J. Jungmann domlouváním
a páním Hankovým ucha svého propjil ; i nerozpakovali se napomí-
nati a vybízeti rozhorlené pátele a vrstevníky své, aby u vci té

alespo šetili jisté míry a slušnosti. ") Avšak pání a domlouvání
tato zstávala delší as hlasem volajícího na poušti, ježto žádná strana

nechtla od svého pesvdení a domnlého práva ustoupiti, a to bohužel

již také z té píiny, že tu bývalo vždy nkolik osob pi ruce, kterým
jaksi na tom záleželo, aby mysli bojujících trvaly v neustálém rozilení

a nepicházely k žádoucímu klidnjšímu uvažování. 3
) (Pokraování.)

') V. Zelený podal nám v biografii J. Jungmanna nkolik zanímavých toho
píklad, zvlášt co se týe J. Zieglera a N. Vaka (str. 191), k emuž
se tuto táhneme.

2
) Zvlášt tžce nesli roztržky a rozbroje tyto D. Kynský, J. Ziegler
a M. Sychra a domlouvali i psávali u vci této jak jotistm tak i ypsilo-

nistm. Pedkem pak velmi srden a dtkliv promluvil o roztržce
této a její škodlivých úincích náš praktický a vlastimilovný M. Sychra
v pedmluv k své fraseologii r. 1821 vydané, k emuž zde ukazujeme.

3
)
Nejedenkráte J. Hýbl a N. Vank toužili na to, že V. Hanka a V. A.
Svoboda i jiní pátelé jejich, vyrozumvše, že by J. Jungmann nebyl
neochoten smluviti se s odprci svými a podati jim ruku smílivou a obá-
vajíce se, aby se to skuten nestalo a oni tím nepozbyli své jakés
takés platnosti, se zvláštní horlivostí oznamovali J. Jungmannovi vše
to, co J. Nejedlý nepíznivého o nm ve škole nebo sice soukrom byl
prý pronesl, jakož i naopak umli to nastrojiti, že to, co Jungmann
a jiní jotisté o ypsilonistech byli povdli nebo jim na úkor pedsevzíti
chtli, pány Zimmermany a podobnými ramenái — a to obyejn v zpo-

tvoeném a rozhojnném vydání — k uším J. Nejedlého a pátel jeho
v as docházelo a takto ob strany proti sob dráždilo a popouzelo. —
Ze J. Jungmann nebyl vbec neochoten smíiti se s J. Nejedlým, že
však všeliká u vci té se podávání jakož i prostedkování pátel z obou
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Návštva v Paíži za asu hrzovlády.

Podává

dr. V. Gabler.

„Dans les révolutions 1'autorité reste aux
plus scélérats."

D a n t o n

.

_Tout un grand peuple ensanglanté
(hargé de misere et outrage,
Au saint non de la liberté

Est replongé dans l*esclavage."

Honoré Kiou f f e.

Jsme na zaátku r. 1704, ili, abychom mluvili slohem tehdejší

doby: v msíci rentúse roku II. francouzské republiky jednotné

a n> rozdílné. Revoluní ruch vystoupil na nejvyšší stupe zimniního

rozilení výstednostmi nastrojenými a provedenými od Chaumettea tehdej-

šího námstka purkmistrova a skuteného vladae v Paíži.

Kostely jsou dílem zpustošeny, dílem obráceny ve chrámy bohyn
Rozumu; nevstkám, jichžto vnady antickým kostýmem koketn jsou

zahaleny, vzdává se tam úcta spsobem takovým, že se chrámy podo-

bají divadlm, v nichžto se provozují allegorické balety. Není žádné

nedle, není žádných svátk. Msíc má 30 dní rozdlených na ti

dekády; 1. leden je 12. nivósc, den Hlíny; 6. leden je 17. nivóse,

den Sliny; 24. prosinec je 4. nivose, den Síry, a 25. prosinec je

den Psa. Dekády, nové republikánské nedle, mají svá jména od ná-

stroj rolnických a zahradnických : v podzimku jest republikánskánedle

den Kád, den Lisu. den Sudu ; v zim den Cepu. den ešeta
;

v let den Kropenhy, den Iiebríku.

Divadla, navštvovaná nejvíce jenom neplatícím obecenstvem v er-
vené epici jakobinské, posílaným tam, aby dlalo a stehlo veejné
mínní, promnna jsou v semeništ republikánského smýšlení, ježto

-tepuje do duší nových republikán budto hrubými nadávkami nebo

ulinickými vtipy na krále a království. ]

)

Vyuovací a vzdlávací ústavy, koleje a akademie jsou zaveny
a opuštny, nebol pravé republikánské smýšlení tehdejší doby vidí ve

Stran zstala bez úinku, k tomu ukazuje tolikéž V. Zelený 1. e. str.

189. - Klevetáfství a ramenástvi bylo bez pochyby i píinou, že

Nejedlý jedenkráte (r. L820) prý vyhrožoval, že Jungmanna — snad

pro njakou domnlou urážku — i soudem stíhati dá; k emuž však ne-

pišlo." Nebo bylali od dráždivého Nejedlého podobná vyhržka VUbec
pronesena, stalo se to zajisté toliko v prvním rozhorlení : když však

rosSlenJ to pominulo a Nejedlý nabyl zase mysli klidnjší, zapomenul
na výhružku takovou a neobracel k vci této více zetele svého.

Iv konci r. 17M.'1 provozoval se kus od Sylvaina Haréchala sepsaný:

leáni toud králv, proroctví v Jednom aktu a v prose. .leden oban
francouzský, nešastná obéf královského tyranství, žije u vyhnanství na

jakémsi ostrove Uprosted oceánu mezi divochy. Pomstil se králi tím,

že divochy vychoval v zásadách republikánských. Na nejvyšší skále

ostrova stoji obrovskými literami napsáno: „Lépe míti za souseda zlo-

dje nežli krále. Svoboda! Rovnost!" Lo se blíží kostrová a pistává
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vyšší vzdlanosti a ve vystíbeném vkusu jenom nebezpená zídla ari-

stokratického pepychu. Obchod leží sice ladem, prmysl hyne, vše-

obecná nouze a bída jeví se rostoucím nedostatkem prvních poteb ve-

zdejšího života; asignáty denn pozbývají na cen, ale lid si tyká

a baví se denn hromadnými odpravami skutených i domnlých odprc
svého panování.

Lid panoval ; v Konventu kikem a výhržkami, na ulici hrubým

násilím. Lid sám vykonával všechny výkony státní moci, nakládaje

libovoln s osobní svobodou a bezpeností, se soukromým jmním a se

životem oban tak nazvané francouzské republiky. Avšak lid tento

nebyl národ francouzský, anobrž nevážná chátra hlavního msta. Hr-
zovláda byla vlastn luzovláda. ')

Celý bh revoluce francouzské záleží hlavn v tom, že revoluní

ruch, vyrvav moc vládní z rukou nenávidných dvou stav vyšších (šlechty

a knžstva), vpravil ji konen pouhou svou pemrštností do rukou

tídy nejnižší, ve které dílem upímní fantastové, jako Anacharsis

Clootz, spatovali nejzajímavjší ást lidské spolenosti, dílem ctižá-

dostiví egoisté, jako Robespierre, vidli povolný a ochotný nástroj své

vládychtivosti.

Panování chátry paížské bylo pravou usurpací. Nový usurpátor

ml hojnost podlých pochlebník, prodajných udáva a ochotných

k nmu. Co to? Z lod vystupují jeden za druhým všichni potentáti

evropští, každý ve svém korunovaním ornátu, s korunou na hlav a se

žezlem v^ruce; každého vede na provaze jako medvda jeden sans-

culotta. Žádný neschází, ani král polský ani císaovna ruská, i papež je

tu. Veliké podšení republikánských divoch mní se brzy ve velikou

radost; obecenstvo mže se potrhati smíchy nad chováním korunovaných
hlav, z kterých herci ovšem dlají hrozné karikatury. Jmenovit císa-

ovna ruská obveseluje obecenstvo svou nestydatosti. Potentáti hádají

se mezi sebou a konen do sebe mlátí žezly; papež, který si u císa-

ovny ruské nco dovoluje, dostává od ní žezlem pes nos. Avšak re-

publikánský vdce ostrovan musí hledti, aby se tomu skandálu uinil

konec, t. j. aby se ostrov jeho vyistil od tchto, jak on íká, „koru-

novaných oblud." Káže tedy, aby hádek a pranic nechali a poslouchali,

co jim poví. „Vy korunované obludy," praví, „mli jste tisícerou smrtí

zahynouti na popravišti, ale kde pak by se bylo našlo kat, kteí by
byli chtli své ruce zprzniti vaší krví !

u Neíká nic dále, co se s nimi

státi má, nechá je však, kde jsou, a odejde se svým lidem. Brzy po
tom stane se na jevišti výbuch sopky, a všichni evropští potentáti pohlceni

jsou žhavou propastí dlajíce pi tom komické posuky. — V jaké

míe divadla tehdáž spekulovala jenom na sprostou luzu, tomu nasvd-
uje, že oblíbený tento kus pedlán byl obanem Desbarreaux, který

tentýž dj jenom okrášlil štulci a kopáním nohou a dialog peložil do
nejsprostší pouliní hantýrky, dávaje tomu novému kusu titul : „Les

Potentats foudroyés par la Montagne et la Raison" (Potentáti zdrceni

Horou a Rozumem).
V jaké míe tém od samého zaátku revoluce minority vládly následkem
nepochopitelné netenosti mírnjších stran, o tom jenom nkolik ísel.

Paíž mla na zaátku revoluce asi 80.000 voli. V listopadu r. 1791

byl Pétion za mšanostu zvolen (5(500 hlasy (všech voli pišlo 10.300;

Lafayette ml nco pes 3000 hlas). V lednu r. 1792 Manuel zvolen

za námstka mšfanosty 1162 hlasy. — Republika rozšíila právo hla-

sovací; Paíž mla v íjnu 171)2 asi 160.000 voli. Dne 4. íjna 1792

jest volba mšfanosty nové komuny. Dostavuje se 14.137 voli, z nichž

13.746 volí Pétiona. Pétion pijímá volbu do konventu, musí tedy býti
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dráb. Podezívavost a strach byly charakteristickými známkami této

vlády. Veškera innost tak nazvaných revoluních komitét, kde výkvt
osvdených sansculott *) stehl vyklavý trn nového usurpátora, obrá-

cena byla na vypátrání a pronásledování skutených a domnlých jeho

odprc. ,

Revoluní komitéty byly pravými vykonavateli této usurpátorské

vládní moci za asu tak nazvané hrzovlády. Paíž byla rozdlena na

48 sekcí ; každá sekce mla svj snmík (comité de section), ve kterém

co den se rokovalo, petice na konvent a plakáty na rohy se uzavíraly

;

agitátoi chodívali z jedné sekce do druhé. Vedle snmu svého každá

sekce mla svj komitét revoluní (comité révolutionnaire) co orgán

exekutivní. Revoluní komitét — jehožto sestavení dle všeho bylo pímo
nahodilé a libovolné t. j. nezakládalo se ani na ustanovení orgánem

vyšším, ani na volb ádn vykonané obany samými — ml v rukou

veškeru moc a innost policejní. Schze jeho v této dob byly perma-

nentní. Komitéty tyto vykonávaly noní hlídky, prohledávaly domy,

konfiskovaly jmní a zatýkaly podezelé osoby beze vší kontroly vyšší

a beze vší odpovdnosti jednotlivých len — co suverénní lid.

Takovéto byly pomry v Paíži, když spisovatel Lombard de

Langres asi ku konci února nebo v prvních dnech msíce bezna
r. 1794 mimovoln ztrávil 48 hodin v hlavním mst.

Vincenc Lombard, narozen byv r. 17G5 v mst Langres zemel
v Paíži r. 1830. Sepsal vedle jiných mén dležitých spis dv díla

historická, která musí se poítati mezi prameny k djinám velké revo-

luce francouzské: „Mémoires anecdotiques pour servir á 1'histoire de

la Révolution francaise (Paris 1823 2 vols)," — ve kterémž díle po-

nová volba. V listop. 1792 je pt voleb; dv první volby jsou bez vý-
sledku: k první dostavilo se 93G1 voli, k druhé 5600. K tetí volb
v témže msíci pichází 0800 voli; kandidát mírné strany Ormesson
dostává 4910 hl.; Jakobín L'Huillier 4890 hl.; Ormesson ze strachu
nepijímá volbu. Ku koui listopadu 1792 nová volba; voli pítomno
10.223; Jakobín LTIuillier má 2191 hlas, mírný Chambon 3(532 .hlas.

30. listop. 1792 koná se mezi nimi užší volba; od 11.365 voli, s velikým
namáháním zbubnovanýeh, dostává Chambon 8358 hlas, L'IIuillier 3906.
— Tajný zpravodaj Dutard píše ode dne 18. ervna 1793 ministru vnitních
záležitostí Garatovi: Kdybyste z 50.000 mírných pivedli jenom 3000
dohromady, divil bych se tomu velice; avšak kdy by mezi tmito 8000
bylo jenom 500 stejn smýšlejících a dosti srdnatých, aby veejné vy-
slovili své mínní, divil bych se tomu ješt více." (Šchmidt Tableanx
de la Révol. franc. II. 70.)

') La culotte jmenovaly se krátké kalhoty ke kolenm, ku kterým se

nosily punochy a stevíce. Krátké kalhot}- patily tehdáž podobn tak

do salonu, jako za našich ;is cylindr; a podobn* tak, jako za našich

asii a jmenovit r. 1848 cylindr podivným spsobem stal se znamením
reakcionáského smýšlení, též v revoluci francouzské la culotte mla po-

dobny osud : pátelé svobody zaali nositi dlonhé kalhoty. S<ms-cnlotte

(doslovné: bez culotte) nesmi se tedy pekládati, jak se tojiž stalo, eským
sloveni J>i/.k;ilhotníci" nebo nmeckým „< thnehosen." Dlonhé kalhoty

a potiipný název „Sans-euloltf- pro ty. kteí je nosili, pochází oslatn
.již z doby pfedrevoluni; potupný název, na zaátku revoluce oviem
v jiném smyslu nežli ve kterém díve se ho užívalo, obnovený, stal se

konené jménem, kterým se honosili všichni horliví pívrženci hrzo-
vlády. Snns-culotlr užívalo se na místo slova „oban" co titul.
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dává velmi mnoho zajímavých podrobností, — a „Le dix-huit Brumaire,

ou tableau des événements qui ont araené cette journée, des moyens

secrets par lesquels elle a été préparée, des faits qui 1'ont accompagnée

et des résultats qu'elle doit avoir (Paris, an VIII de la République)."

Dílo toto vyšlo r. 1799 bez jména spisovatelova, a bylo myln pipsáno

Roedererovi (Cf. Quérard, La France littóraire t. IV.). Spisovatel pln

dvry v generála Bonaparta pokládá den 18. brumaira za „den bla-

hodárný" (la salutaire journée du 18. Brumaire) a budoucnost republiky

za pojištnou.

Lombard de Langres byl od dílu VII. zaínaje spolupracovníkem

veledležitého spisu, vzácného to pramene pro djiny velké revoluce

„Histoire de la Révolution de France, par deux amis de la liberté."

(Djiny revoluce francouzské sepsané dma pátely svobody — Paris

1790—1803 lDvols.) Prvních šest díl vyšlo r. 1790—1792; 13 po-

sledních od r. 1797 do r. 1803. Doba hrzovlády tedy patrn ochromila

innost djepravnou, spisovatelé mli dosti co dlati, aby zachránili

svj život. ')

Ve XII. díle vypravuje Lombard svou cestu do Paíže a své

píbhy v hlavním mst co charakteristický obraz tehdejší doby. —
Musím zde výslovn podotknouti, že spisovatelé tohoto velezajímavého

díla nejsou toliko skutenými „pátely svobody", ale nadšenými pívr-

ženci republiky, ovšem ale ne republiky M. Robespierrea, jejžto s in-

dignací pátel pravé svobody a skutené republiky prohlašují za nej-

vtšího škdce zdaru, který celé revoluní hnutí ve smru republikánském

míti mohlo.

Podávám pokud možná doslovný, jenom pro snadnjší porozumní

místy volný peklad vypravování Lombardova, pipomínaje, že jsem až

posud nikdež nedoetl se živjšího obrazu oné neblahé doby, kterou

politití nedoukové bohužel až posud rádi vyhlašují za nejvyšší vrchol

politické vhlasnosti a národního blahobytu.

Mj pítel oban L***, ") skutený pívrženec revoluce jako všichni,

kteí tehdáž s netajenou nevolí byli snášeli zpupnost panující šlechty,

žil se &vou rodinou již dlouhá léta v Paíži. Bylo mu asi 28 let. Nebyl

boháem, nežil ze svých kapitál, ale živil rodinu svou prací. Málo

se staral o záležitosti veejné: jsa klidné povahy nemíchal se nikterak

do prudkých hádek tehdejších politických stran, a byl by bez pochyby

zstal v Paíži pes celou boui hrzovlády, kdy by se nebylo v jeho

domácnosti pihodilo cosi velmi nemilého, co mu pobyt v Paíži

J

) První dva díly vyšly r. 1790 s titulem: Histoire de la Révolution de

1789 et de rétablissement une constitution en France, précdée de

1'éxposé rapide des adininistrations successives qui ont déterminé cette

révolution mémorable; par deux amis de la Liberté. Oznámení tchto
dvou dílu nachází se v Moniteuru ode dne 3. kvtna 1790, kritika

v Moniteuru ode dne 5. ervence 1790. Roku 1792 vyšlo drahé vydání

prvních dvou díl se zmnným titulem „Histoire de la Révolution de

France," a téhož roku ješt ostání 4 díly prvního odlení. Patino jest

z toho, že spisovatelé r. 1790 považován revoluní ruch za ukonený
dohotovením ústavy, kterému chtli asi vnovati ješt jeden díl.

•) Že „Oban L*** a není nikdo jiný nežli Lombard de Langres, vysvítá
z jeho spisu „Mémoires anecdotiques pour servir á 1'hist de la Révol.

ranc."
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uinilo odporným. Když totiž v prvních dnech msíce záí r. 1792

ve vzeních Paížských vraždni jsou nepátelé revoluce, sluha jeho

vtším dílem z pouhé lakomosti, aby se zmocnil jeho jmní, udal jej

u komuny jakožto prý nebezpeného odprce svobody. Již ml býti

zatknut, a zajisté by byl pi všeobecném vraždni v žaláích též za-

hynul, avšak byl zachránn velikomyslnou, tehdáž dosti nebezpenou

obtovností jednoho vrného pítele, který za nho ruil a zajetí jeho

pekazil.

Nevrný sluha byl propuštn, avšak nebezpeenství nebylo tím

od rodiny našeho pítele odvráceno. Podobní lidé stávali se nejzuivj-

šími buii a kiklouny v klubech; mého pítele tížil tedy po této

nemilé události ustavin cit nebezpeí vždy rostoucího, jelikož se

vbec po vraždni v žaláích oekávali v Paíži vci ješt horší. Pobyt

v hlavním mst stal se mu takto skuten nesnesitelným, a jakmile

barriery zase byly oteveny a odjíždní z Paíže komunou opt povo-

leno, L*** sebrav své peníze, odjel se svou manželkou a s dtmi do

malého msteka asi 15 mil od Paíže vzdáleného, kde se ubytoval

u dvrného pítele. *)

Obyvatelstvo tohoto msteka tehdáž nebylo etné, nejvíce mezi

sebou spátelené ; nikdy tam nebylo šlechty ani vyššího duchovenstva

;

lid se živil rybástvím nebo zemdlstvím a neml tedy mnoho zbyte-

ného asu ke schzím veejným a k deklamování eí politických.

Nebylo tam mnoho zahale, a tedy ani politických agitátor; žilo se

tam dosti klidn pes všechny boulivé výstupy, kterými zmítána byla

dv msta sousední.

Pítel L*** pevn si umínil, že nevyjde ze svého útoišt díve,

až by ve Francii nastaly asové pokojnjší; avšak asi po pl druhém

roce nedostatek penz pinutil jej k cest do Paíže. Ponecháme slovo

jemu samému, aby nám píbhy cesty své vylíil.

„Sedl jsem tedy v poštovním voze," vypravuje oban L***,

„a vedle sebe spatil jsem samé píšerné tváe; nebo za tehdejších

jenom revolucionái t. j. agenti vládní troufali si vbec cestovati.

Truchlivé myšlenky zmocnily se mé duše, každý krok blíže k Paíži

zdál se mi býti krokem blíže k popravišti ; inil jsem si výitky, že

jsem tak lehkovážn opustil svou manželku a své dti. Každý ponkud
nápadný pedmt, njaká skála, njaká pkná krajina, až i jednotlivý

strom vzbudil ve mn jenom jedno a totéž vroucí pání, abych to vše

jednou mohl spatiti, nebo spatímli to ješt jednou, bude to

na cest dom, když bych šastn už vyváznul z Paíže.

„Když se na poslední štaci ped Paíží mnili kon, vystoupil

jsem z vozu a vešel jsem do blízké hospody, ahych nco pojedl. Leží

tam na stole njaké staré ohmatané íslo novin, a první lánek, na

který padá moje oko, je zpráva o odpravení ctihodného muže, jednoho

z mých bývalých dobrých pátel. Byl notáem, a podepsal njaký spis

podepsaný již jiným notáem, ani neta co podepsal, jak se to dlávalo.

Pro tento podpis byl pohnán ped soud revoluní, který jej odsoudil

k -míti. Již mel vlasy ustiženy a ml býti veden na popravište. když

i Yilleiieiive-sur-Yonne, ped revoluci Villeneuve le-Roi.
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se mu oznámilo, že vc jest odložena, že konvent jeho záležitost vzal

do vyšetování. Avšak Fouquier-Tinville, veejný obžalovatel pi soud
revoluním, staral se o to, aby mu nižádná ob neušla, a již zejtej-

šího dne poctivý Chaudot *) odveden jest na popravišt zakusiv dvakrát

smrtelné strasti.

„Zpráva tato mne úpln zdrtila; chtl jsem jísti, ale nemohl

jsem, chtl jsem se rozjaiti sklenicí vína, ale sotva jsem nkolik

kapek mohl polknouti. Zase jsem sedl ve voze pohroužen jsa do ne-

blahých myšlenek, až najednou slyším volati: „Jsme u barriery!"

Procitnuv ze své lethargie dívám se okénkem na ulici; byla noc; mé
hodinky ukazovaly osm hodin.

Jaká to zmna! jindy, a ješt v tom ase, když jsem odjel

z Paíže (v podzimku r. 1792) Paíž za této hodiny veerní bývala

nejživjší, nejkrásnjší, obzvlášt ve tvrtích lidnatjších. Se svtlem

nesíslných luceren, kterými se ulice osvtlovaly, spojovala se záe
etných lamp, jimižto kupci lákali zraky procházejícího se obecenstva

na své nádherné zboží a drahé skvosty. Byla to hodina, kde všechny

kavárny bývaly pkn osvtleny a hojn navštíveny, kde svtlá okna

ve všech poschodích svdívala o spoleenských zábavách, a kde po

ulicích kižovaly se nádherné koáry ; — a nyní na míst toho hlaholu,

na míst hluných dav obecenstva, na míst toho svtla tma a hro-

bové ticho panovaly po ulicích Paížských. Všechny krámy již byly

zaveny, každý spchal dom zavít se do svých ty stn, a celé

msto vypadalo, jako by andl smrti byl nad ním roztáhnul svj

erný závoj.

Dojeli jsme do dvora, kde rychlík ml své stanovišt. Sestupuji

s vozu, beru svj balíek, v nmžto bylo nco šatstva a prádla a chci

se ubírati k svému píteli, u kterého jsem doufal najíti pohostinství.

U vrat zastavil mne jeden lovk, vzal mi mj balík a ekl mi, že

v noci nesmí nikdo niehož nositi po ulicích ; abych si zítra ráno pro

svj balík pišel. Vyšel jsem ze vrat ani slova neodpovídaje. Ubíral

jsem se rychlým krokem prázdnými a tmavými ulicemi, a stál jsem

asi o deváté hodin ped domem, v nmžto bydlel mj pítel. Dm
byl zaven. Jindy klepání na zavená vrata veer nebo i pozd v noci

bývalo ním, co takka všude patilo k dennímu poádku, a eho si

nikdo mnoho nevšímal; nyní moje klepání zpsobilo hrozný poplach

po celém dom.
Tém výhradn v noci konávalo se tehdáž prohledávání dom

a zatýkání „podezelých osob." 2
) Noní návštva jednotlivce, který

snad co podezelý hledal útoišt, byla v oné dob podšeným Paíža-

') Vivant-Jean-Baptíste Chaudot notá byl odpraven dne 25. pluvióse roku II.

(13. února roku 1794 — Emile Campardon Histoire du tribunál révolu-

tionnaire t. II. p. 3!)<> v alabet. seznamu odpravených).
2
)

~

první zní : I. I. „Bezprostedn po ohlášení pi
lidé podezelí, kteí se nacházejí na území republiky a ješt na svobod,
budou zatknuti." V lánku druhém udává se, kdo se má pokládati za

podezelého, a pojem tímto lánkem ustanovený byl ovšem tak široký,

že každé privátní záští našlo v nm potebného základu ku mstivé de-
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nm nemén osudnou událostí nežli návštva prohledávající komise.

Mj pítel byl náramn polekán, když jsem konen vstoupil do jeho

pokoje. Ani mne nepozdravuje, ani se neptaje, jak se mi vede, ekl
mi ihned bez obalu, že není možná, abych snad zstal u nho pes
noc. „Vy jste pes rok z Paíže pry, jak se mžete vrátiti nyní?"

pravil mi; „jak mžete vydati mne v takové nebezpeenství?" —
„Jakému pak nebezpeenství?" odpovídám jako man; „vždy jen tuto

noc chci zstati u vás." — „Ano, jen tuto noc," praví on, „avšak

pijdeli prohledávající komise, jsem ztracen !"

Dovdl jsem se pozdji, že mj bývalý pítel se pro svou osobní

bezpenost stal zuivým Jakobínem.

Musel jsem cht necht opustiti dm, ve kterém jsem doufal

najíti pátelského útulku pro tu jednu noc, kterou jsem musil ztráviti

v Paíži. Pítel mj šel se mnou bez pochyby hlavn pro to, aby mne
jisté dostal ze svého domu ven, a byl pak pec ješt tak laskav, že

mne dovedl nkolik dom dále k njakému hokynái, který prý má
pokoje k pronajmutí. Ale hokyná ani neotevel nechtje nás pijmouti
tak pozd v noci. Pítel mi radil, abych na žádný zpsob nezstával

nunciaci. Avšak hrozný tento zákon ješt nebyl dosti vydatný pro re-

volucionáskou zuivost Paížských demagog, jichžto sídlem byla radnice
Paížská. Tehdejší námstek purkmistrv (haumette, tento pravzor
šíleného buie, dal ustanoviti mstskou radou a tiskem na všech rozích
ohlásiti následující' „Pehled známek, dle kterých mohou se poznati lidé

podetMi: jsou podezelí ti, kteí ve schzích lidu zastavují jeho energii

emi lstivými, kiky pobuujícími neb reptáním. Ti, kteí ponkud
chytejší jsouce mluví tajemnými slovy o pohromách republiky, naíka-
jí'!' pi tom na osud lidu, a jsouce vždy hotovi rozšiovati špatn
zprávy se strojenou lítostí; — ti, kteí mnili e a chování dle udá-
lostí; nemajíce slova pro zloiny royalist, federalist, deklamují s d-
razem proti nepatrným chybám revolucioná a pitvoi se, by vypadali
jako republikáni, co lidé velmi písných mravu. Ti. kteí mají útrpnost
se statkái a obchodníky ziskuchtivými, proti kterým muselo se zakro-
iti cestou zákonitou. Ti. ktei majíce vždy slova svoboda, republika.

vlast na jazyku, nicmén navštvuji bývalé Šlechtice, knze protirevo-

luni. aristokraty, leny bývalého klubu euillant. nebo strany mírné.

anebo kteí se interesují o osud takovýchto lidí; — ti, kteí nebrali

ladného inného podílu v revoluci, a kteí, aby se z toho omlouvali.
uvádjí, že platí své dan, že odvedli vlád dobrovolné píspvky a že

konati svou službu v národní gard; — ti. ktei chladn pijali ústavu

republikánskou a kteí pak vyslovili jalové obavy strany jejího ádného
uvedeni a dlouhého trvání; — ti. kteí neuinivše sice niehož proti

svobod, také nic neuinili pro ni;— ti, kteí nenavštvují schze lidu

re své sekci omlouvajíce se tím. že prý nedovedou mluviti a že jim
v tom vadí živnost; — ti, kteí s opovržením mluví o veejných úed-
nících, o jejich znacích, o spolcích lidu o hajitelícfa svobody: - ti,

ktei podepsali petice protirevoluni a navštvovali spolky nebo kluby
protiobanské íanti-ci\ iijiies. ; konené všichni pívrženci Katayettcovi

a všech \rahú. jižto s nim hýli na Maršov poli. Dne 17. ervence
r. 1791 Lafayette brannou moci byl zakroil proti buim Paížským.)
— lovk mohl se v.miu pravém ptáti: Kdož pak není podezelými
Když konen Cbaumette na rozkaz Bobespierreuv sám byl zatknut.

ekl mu lovk, jenž byl eo podezelý v žalái Luxemburském uvznn;
-Já jsem podezelý, ty j-i podezely, on jest podezelý; my jsme po-
dezelí, vy jste podezelí, oni jsou podezeli.- Hifi de la Kvolutioii
de France p.ir deiix amis de la Liberté 1. XI. p. 234
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dlouho na ulici, ujišoval mne, že dále v ulici njakého noclehu najdu,

zpoval se však déle zstati u mne a vrátil se rychlými kroky ke

svému domu, nechávaje mne samotného na ulici. Co dlati? Neváhal

jsem dlouho a tloukl jsem zase na dvée hokynáovy. Nechtl otevíti,

konen však, když vidl, že se mne nesprostí jinak, otevel, a já

vklouzl do jeho krámku. Byla tam úplná tma; hokyná teprv rozsvítil

olejovou lampiku vykládaje mi pi tom, že jde tak asn si lehnout,

protože nelze po celé Paíži žádných svíek dostati. Pak se ptal, múmli

u sebe prvodní list? Odpovdl jsem, že ano, a že mu jej mohu hned

ukázati. Když lampa byla rozsvícena, podal jsem svj prvodní list

hokynái, který si díve pozorn prohlížel mou osobu, nežli se podíval

na papír, jejž držel v ruce. „Nemohu vás podržeti pes noc," pravil

pak, „váš pas není podepsán revoluním komitétem naší sekce." —
„Ale," povídám, „vždy jsem ted práv pijel do Paíže, a revoluní

komitét tak pozd ani není pohromad. Jenom tuto noc m zde necht

;

zítra ráno hned si dám podepsati pas." — „Žádáte vc nemožnou,"

odvce hokyná, „kdy by pišla noní prohlídka, a ke mn pichází

tém každou noc, dostal bych se skrze vás, jehož ani neznám, ješt

do vzení; tedy jenom pry ode mne a to hned!" — A skuten
ihned mne vystril ze dveí a zavel je nedbaje mých snažných proseb.

Byl jsem zase na ulici, a nyní se mne zmocnil skutený strach.

Vzpomenuv si, že v jiné odlehlé tvrti mám známého, jemužto jsem

jednou prokázal znanou službu, ubíral jsem se tam kráeje prázdnými

a spoe osvtlenými ulicemi sám a sám. Tu najednou tichem noním
doráží k mému uchu hluk z druhého konce dlouhé ulice, do které

jsem zaboil. Zastavím se a naslouchám : hluk se blížil ; slyším dupot

krok vtšího potu lidí a pi tom hlas ženský jako volající o pomoc.

Zvdavost a strach ponoukaly mne k tomu hledati na blízku místo,

z kterého bych mohl bezpen vidti, co se tu dje. Skriv se do

tmavého kouta u vrat jednoho domu, vidl jsem blížiti se zvláštní

prvod. Silná eta muž pikami ozbrojených doprovázela zavený koár.

Prvod zastavil se tém naproti mé skrýši u vrat bývalého kláštera,

který nyuí sloužil za vzení. Mužové s pikami seadili se mezi vozem

a vraty vznice. Zaklepáno na vrata, která se otevela. Otvírají se

dvíka koáru a z hovoru nyní vedeného mezi temným hlasem mužským
a pronikavým zoufalým hlasem ženským slyším tato slova: „Ukrutníci!"

volá hlas ženský, „otce jste zavraždili a ted i matku chcete vzíti jeho

dtem ... ne! nepjdu! vezmte i mn život! . . . Ó mj Arsene!

moje drahé dít! kdo t zachrání! . . , Ne! nepjdu! . .
." Temný

hlas mužský mluví do koáru, naež opt slyším hlas ženský: „Tedy

pjdu! ale dejte mi moje dít! Ó moje dít!" — Zajatá jest patrn

násilím s koáru sundána a vleena do vzení, jehožto vrata se za ní

zavírají.

Ozbrojená eta s koárem opt se vzdaluje. Již dávno dupot

jejich krok se v dálce ztratil, a já hrzou jako ochromený poád ješt

sedl bez pohnutí ve své skrýši. Zstal jsem tam snad dv hodiny

upíraje zrak na vrata, za kterými zmizela nešastná matka. Padal

déš, ped kterým mne chránil výklenek, pod kterým jsem sedl skrený.

Konen slyším s blízké vže bíti dvanáctou hodinu. Nohy mé již byly
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skehly zimou, mráz mi šel po tle; chtl jsem se zaháti chozením.

Šel jsem man sám nevda kam; tu najednou na rohu jedné ulice

vrazil jsem na noní hlídku, která mne beze všeho zatknula. ekl
jsem, že jsem práv pijel do Paíže po rychlíku a že hledám nocleh,

ale nic nebylo naplat, musel jsem s nimi. Náhodou jsme pišli ke

staništi rychlík a tu alespo mi bylo popáno podati dkaz, že jsem

mluvil pravdu. Ješt tam bylo svtlo. Seznam cestovatel toho veera
pišlých a mj balík, který jsem tam musel zanechati, dokázaly do-

staten pravdivost mých slov, a hlídka mne nechala v kancelái

rychlík, ve které na své naléhavé prosby jsem konen také došel

útulku pro zbytek té osudné noci. Spal jsem nkolik hodin na balících

tam po zemi ležících.

Když jsem se z rána probudil, byl tam úedník jiný. Moje první

myšlenka byla dostati se zase ven z Paíže. Ptal jsem se, kdy odjíždí

rychlík do toho místa, z kterého jsem pišel, a eklo se mi, že jede

každý den v 8 hodin ráno. Zaplatil jsem si hned jedno místo, dostal

jsem svj lístek, a jelikož bylo teprv 7 hodin, odešel jsem radostn

do blízké kavárny, bych se tam nasnídal. Ze samého strachu, abych

jenom odjezd rychlíku nezmeškal, vrátil jsem se ihned a posadil se

do pichystaného vozu. Konen zapáhli kon
;

již mli jsme odjeti,

tu objevil se policejní komisa u dvíek s otázkou, zdaliž cestovatelé

mají vše v poádku. Ukázal jsem mu svj lístek. — „To nechci,"

povídá. — „Co tedy?" ptám se. — „Váš pas." — „Tu jest" —
„ Sestupte. "' praví komisa, „to není v poádku." — „Jak to?" —
„Tento pas nemá viso revoluního komitétu oné sekce, ve které jste

bydlel." — „Obane," povídám, „já jsem nebydlel nikdež
;
pijel jsem

vera veer v sedm hodin; odbyl jsem si hned záležitosti, spal jsem

zde v kancelái rychlíku a nyní zase odjíždím." — „Po tom všem

mn nic není," praví komisa, „nikdo nesmí odjeti z Paíže, kdo nedal

svj pas obnoviti njakým revoluním komitétem; naízení komuny je

v tomto ohledu velmi urité. Revoluní komitét mže nco proti vám
míti: teba tedy, abyste se tam ukázal."

Musel jsem z vozu, a byl jsem tou neoekávanou nehodou tak

popleten, že mi netrplivý koí odjel s balíkem, který jsem ve voze

nechal.

Odebral jsem se nyní pedevším do nejbližšího hotel garni, abych

si pojistil nocleh, nebof jsem již musel zstati v Paíži až do zejtej-

šílm rána, a zeptal jsem se pak hned hostinské, ve které sekci se

nacházím a kde najdu sborovnu dotyného revoluního komitétu. Ona
n i i všechno udala a vložila mí zárove na srdce, abych si jenom hned

na svj prvodní list opatil viso revoluního komitétu, protože, kdy

bych toho neml, ona by mne ani nemohla ve svém hotelu nechati

noc.

Vydal jsi-m se tedy na cestu; bylo dosti lidu na ulicích a zdálo

jako by všichni zcela volné se procházeli. To mi dodalo trochu

zmužilosti, a díval jsem se dosti smle na podivné vci, které se

objevily pfed mými zraky. Na všrch dveích a tém ve všech oknech
videi jsem nastrenou pika s trojharevnou korouhvikou. Tu i tam

byli) vidti nade dvemi trojbarevné nápisy, jako: „Jednota, nerozdíl-
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nost, svoboda, rovnost, bratrství nebo smrt." Na mnohých místech

stálo: „Dobroinnost, spravedlivost a lidskost jsou na denním poádku."

Cizinec úpln nepovdomý toho, co se v skutku tehdáž v Paíži dalo,

mohl mysliti, že za všemi tmito dvemi najde bratrské pohostinství,

a že každý, kdo by mu toho odepel, musí to zaplatiti svým životem.

Vzpomnl jsem si pi tom na jeden výrok filosofa Ženevského (Rous-

seaua), který praví: „Nikdy se nemluví tolik o svobod ve státe,

nežli když té svobody už není."

Pemítaje o tom, jak toto bratrství napsané na dveích divné

souhlasí s bratrstvím, ježto jsem našel u svého bývalého pítele, došel

jsem konen k místu, kde mn velikánský nápis, ohromný prapor

trojbarevný s velikánskou epicí jakobínskou na špici píky a šibeniní

tváe dvou strážník u vchodu dosti zeteln naznaovaly cíl mé osudné

pouti. Srdce mi tlouklo, když jsem tam vstoupil.

Pedstavte si doup Kakovo. Na malém vysokými zd$mi obehnaném

dvoe houf otrhaných hrdloez ozbrojených šavlemi a pikami, na

druhém konci dvorku tmavé schody, po kterých se pišlo nahoru do

pedsín sborovny revoluního komitétu. Pedsí byla naplnna posta-

vami ohyzdnjšími tch, které jsem vidl dole. Zápach tabáku, koalky

a masa, sesílený teplotou železných kamen zarazil dech lovku pi-

cházejícímu z erstvého vzduchu venkovského. — „Co chceš?" ptá se

mne jedna z tch strašlivých postav, vyprázdnivši práv plnou sklenici

vína. — „Picházím, abych si dal podepsati pas." — „ Vejdi tam do

toho pokoje!" — Vejdu; bylo tam he nežli v pedsíni; tentýž zápach

hnusný, tytéž postavy lotrovské, jenom chování mnohem drzejší nežli

v pedsíni. Na každé té tvái bylo vidti srdce kamenné a pohled

tyrana; ostatní zevnjšek pravzor odporné nepoádnosti a neistoty.

Tehdáž kvetl v Paíži tak nazvaný sansculotismus t. j. zvláštní

smr, který zavrhuje všechnu nádheru a všechen pepych zvrhl se

konen do druhého extrému : každý chtl vypadati jako bídný chudas.

Špinavý, otrhaný šat, neisté ruce, rozcuchané vlasy, jedním slovem

nejvýše zanedbaný zevnjšek staly se charakteristickými známkami
pravého sansculotta t. j. pravého demokrata a revolucionáe. lenové
komitétu, ped kterými jsem stál, byli skutenými pravzory tohoto

zvláštního druhu tak nazvaných pravých pátel svobody. Dlouhé, neisté

vousy, vlasy neesané, punochy dravé, na nohou devnky, na hlav
ervenou epici jakobínskou, šaty roztrhané, ruce pokryté špínou, krk

a prsa nahá až na pás — tak pede mnou sedli tito hrdinové Paížské
demokracie, jichžto odporný zevnjšek byl jenom pevýšen zpupnou

jich nadutostí. I tu svou špínu novovkou dekorovali pyšn klasickými

jmény eckými a ímskými, která ješt k tomu ve své hantýrce strašlivé

zpotvoovali.

Nikdo z nich si mne nepovšimnul, když jsem vstoupil ; dávali

práv jakési rozkazy svým podízeným drábm. Jednalo se o zapeetní
všelijakých vcí, jichžto majitelé minulé noci byli zatknuti. Jeden len
komitétu, snad pan pedseda, pravil k vdci dráb: „Hej, ty Manlie,

ty máš floky; a jsi ty našinec?" — „Jsem, na mou est sansculotte-

skou." — „Tedy poslouchej, musíte to dobe pojistiti — rozumíš...
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je tam plechu . . . (y a de la criche)." Teprv pozdji jsem se dovdl,
že „criche" v jejich hantýrce znamenalo peníze.

Nemohl jsem všemu rozumti, co se pošeptmu mezi nimi mluvilo.

Posléze dráhové a jeden len komitétu odešli, a pedseda konen
ráil mne vidti. — „Co chceš?" ptá se. — „Viso na svj pas,"

odpovídám. — „Odkud jsi?" — „Z Villeneuve." — „Tof zem ari-

stokrat." — „Jste na omylu, obane," povídám. — „S kým si tu

vykáš?" okikuje mne pedseda. „Patrno, že tam v tvé ohci nedržíte

stejný krok s námi. Jenom pívrženci Pittovi *) a Koburgovi 2
) si ješt

vykají; vz, že v zemi svobodné lidé si tykají! — „Obane," pravím

skromn, „po druhé zajisté neopomenu to initi." — „Co dláš
v Paíži?" — „Mám dostati peníze od jednoho známého pána, a pak

hned odjedu."

Pi slov „pána", které mi jenom v rozpaku vyklouzlo z úst,

povstal mezi leny komitétu takový rámus, že jsem se již pokládal

za ztracena. — „Ak! ty chodíš k pánm," volá uštpan pedseda,

..tys tedy také pánem, neníli pravda? Podívej se pak na toho lovíka,
Brutc, praví k svému sousedovi, zdaliž nevypadá jako hotový fedcra-

Jista? 3
)
— „Kdo? já, obane?" — „Ml!" zakikuje mne pedseda,

„a ukaž nám radji své rukojmí, abychom vidli, zdaliž vypadají také

tak podezele jako ty." — „Jaké to rukojmí, prosím?" — Cože!

jaké to rukojmí?" opakuje po mn pedseda posmšným tónem mou
otázku. „Milostpán dlá hloupého! Vz, love, že tu ped sebou

máš samé ostré hochy, kterým tak snadno nic nenabulíkuješ. Nech
svj pas tady a táhni, a jen honem, nechcešli, aby se ti pihodilo

nco nepíjemného ; a nestrkej svj frnák sem díve, až budeš míti

vše v poádku!" —
Šel jsem, a in sob trpké výitky, že jsem vbec jel do Paíže,

a zoufaje nad svým osudem vracel jsem se do svého hotelu, abych se

tam zeptal hostinské, jak se ta vc má se žádanými dvma rukojmími.

Hostinská dobe to vdla, protože u host jejích asto se opakovaly

podobné pípady. ekla mi tedy, že teba dvou svdk, s kterými se

musí jíti do revoluního komitétu, když se jedná o viso na pas; tito

dva svdkové že musejí ne jenom ruiti za to, že pas zní na osobu,

která se jím vykazuje, ale také za její správné politické myšlení. 4
)

Vidci jsem, že mi nebude vcí snadnou najíti v Paíži takové

rukojmí. Nezbývalo mi však nic jiného, než požádati hostinskou, zdali

') Pirt, anglický ministr a odpovdný odprce revoluce francouzské.
Kolmifí, vdce císaského vojska nmeckého.
Federausmus byl za doby hrúzovlády Paížských demagog hlavni

záminkou, pod kterou se pronásledovali všichni jejich protivnici. Mohlo
by se mysliti, že byla skuten njaká strana, která se zasazovala o to,

aby republika byla založena dle zásad federalistických proti oentralisacl

vlády 1'aísské. Takovéto strany vlak nikdy nebylo, a název r federalista
a

sloužil ienom k naznaováni tch, kteí se mli zatykati, podobn jako
díve slova „aristokrat" a „royalista." V dob, do které padá naše vy-
pravování, bylo v oživeni názvu „patriote" a jakožto vyšší stupe „sans-
culotte- pak naproti tomu „fédénuiste." Slovo „fédónuiste' bylo tehda!
skoro tolik jako „zabtc ho !-

4

) „Civisme" jmenovalo se tehdáž toto správné politické smýšleni.
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by nevdla o nkom, který by mi chtl a mohl prokázati tuto

pátelskou službu. — „Vy pec nezdáte se býti cizím v Paíži,"

praví hostinská, „což pak tu nemáte pražádných známých?" - „Mám
známých dost," odpovídám upímn (moje hostinská inila na mne
doj oni poctivé dobré ženy), ale jsem z Paíže pry pl druhého léta,

B nechci se tedy ukázati ve tvrti, kde mne znají, aby mne snad ne-

udali za uprchlíka. Nerad bych tedy, aby mne známí vidli, a ob-

zvlášt ne, aby mne vidl bývalý mj sluha, který zajisté sedí v n-
jakém komitétu revoluním, nebo se mže honositi všemi potebnými
vlastnostmi k takovému poestnému místu." — „Ustate, nešastníce,"

petrhla mi e polekaná paní
;

„kdy by vás nkdo slyšel ! nedej

Bh!" — a bez pochyby aby mne pivedla na jiné myšlenky, doložila

rychle: „Mám nkoho, kdo vám tu službu prokáže; musíte mu však

nco platiti, nebo dlá z toho emeslo." — „Velmi rád mu dám, co

bude žádati," povídám; „eknte mi jenom, kde ho najdu." — „Bydlí

tu na blízku, druhý krám v levo v ulici Zákona," — „A kde je,

prosím, vaše ulice Zákona? Bydlel jsem pes dvacet let v Paíži, ale

o té ulici jsem jakživ nic neslyšel." Hostinská dala se do smíchu.

„Vím ráda," povídá, „vždy jsou te všechna jména ulic zmnna.
Nyní máte ulici Jean Jacques Rousseauovu, ulici Helvetiusovu, ulici

Maratovu , nábeží Voltaireovo , námstí Revoluce , sekci Mutia
Scmvoly a t. d., a ulice Zákona není nic jiného nežli bývalá ulice

Richelieuova.
11

*)

Tu ulici jsem dobe znal a nalezl jsem též velmi snadno na-

znaený druhý krám v levo.

Sedla tam za jakýmsi psacím stolkem žena, jako by ekala na

zákazníky neb kupce, akoliv jsem v malém krámeku spatil jenom
dva, druhy zboži, totiž tabák a sl, a obého jen nepatrné množství.

Ptal jsem se po muži, že bych rád s ním mluvil. Zena mi odpovdla,
že se brzy vrátí, abych chvilku pokal, že jenom si vyšel na námstí
Revoluce, aby vidl, jak asi ticet aristokrat „kýchne do pytle." 2

)

ekla jsem mu, že to nestojí za to jíti se dívat na tak nepatrnou

odpravu." 3
)

Muž skuten pišel brzy. Vyložil jsem mu krátkými slovy, o
se mi jedná, a on rovnž odpovdl, že se musí postarati o druhého.

') Toto náhlé pektní všech ulic zavdalo tehdáž píinu ke komickému
výstupu v mst Langres (ve východní Francii). Tam také dle pikládá
Paížského pektili všechny ulice. Hned po tom pluk vojska ml tam
býti ubytován pes noc na svém pochodu k východní hranici. Mstský
úad, samý sans-culotte, vydal ubytovací lístky veskrz s novými jmény
ulic, a nešastní vojáci bloudili se svými lístky ješt pozd v noci po
ulicích, protože nikdo jim nemohl íci, kde napsaná ulice se nacházejí.

(Poznámka Lombardova.)
2
)
„étemuer dans le sac u (zakýchnouti do pytle) poktil Hébert ve svém
nekalém žurnále „La Grande Colre du pere Duchésne" (velká zloba

otce Duchesna) nadepsaném odpravení guillotinou, protože sekerou toho

stroje uaté hlavy padaly jedna za druhou do velkého koženého pytle.
3
) V pvodním textu la fournée (jedno sázení do pece) ; tak jmenoval
tehdáž Paížský lid poet lidí, kteí najednou bez pestávky guillotinou

byli odpraveni. Ze slov této ženy vidti, že na jae r. 1794 považovali

ticet odpravených za slabou fournée.
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— „Hned jej budu míti, povídá;" zdali pak jsi už obdval?" —
..Ne.'' — „Tedy se posad tam, a vytáhnem spolu lahviku vína;

potom se postaráme o tvou záležitost." „Dobrá," povídám, „ale pod

výminkou, že já zaplatím." — „To se ví!" odpovídá krámský a po-

sílá hned ženu, by nám pinesla obd.
Mezi obdem dlal ten dobrý muž, který práv je vidl „kých-

nouti do pytle," své žen výitky, že jej chtla zdržovati, a pravil, že

by mu byla málem pekazila kapitální vyraženi ; nebo prý nikdy tolik

se nesmál jako dnes Z jeho dalších eí, které jsem musel poslouchati

bez mžiknutí, vyrozuml jsem, že dv osoby hlavn pisply k tomuto

nevšednímu jeho rozveselení, totiž pomaha katv a koí lena revo-

luního tribunálu, který vždy v ele prvodu odsouzených jezdil až ke

guillotin, aby úedn konstatoval, že odsouzenci byli skuten od-

praveni. Guillotina byla nkdy tvrt hodiny, nkdy celou hodinu díve

pipravena, nežli pijeli odsouzení. Obecenstvo se scházívalo, jakmile

guillotina stála, a aby takto asn shromáždní nemli dlouhou chvíli,

tebdáž jmenovit jeden pomáha katv bavíval obecenstvo rozlinými

šprýmy a tancem komickým, který provozoval kolem guillotiny. A dnes

prý byl práv v tak dobrém rozmaru, že prý lidé mohli prasknouti

smíchem. A koí, ten prý teprv dlal kusy; z daleka prý ho bylo

vidti s jeho ervenou kazajkou a ervenou jakobínskou epicí; zdaleka

prý volal, že již se ženou za ním, že mají na spch, že se nemohou
dokati té chvíle, až by mohli vstriti nos do pasti. A hned prý byl

dole s kozlíku a hned zase na hoe, a hrozn prý byl veselý, a
vlastn jich nevezl mnoho. A milý krámský smál se ješt na hlas

vzpomínaje si na to výborné vyražení. — „Na mout pravdu," doložil,

„ti neádi ti umeli s velikou srdnatostí; je to holé neštstí, že aristo-

kraté tak umírají. Byla v té band dívka asi 17— 201etá, erstvá jakD

rže, ta šla nahoru na guillotinu, jako by šla k tanci. Sedmnáctiletá,

povídám roztržit, to je mladá aristokratka. — Ba, máš pravdu, od-

povídá mj soudruh, u tch lidé ti ssají federalismus hned s mateským
mlékem."

Vidl jsem, že milý krámský velmi rád mluví, ale pozoroval jsem

také. že ješt radji pije, a byl jsem tomu rád, že njaký alouník

ze sousedstva, pišed si pro tabák, petrhl náš hovor a naše hodování.

— „Dobe, že jsi pišel," oslovil jej hned krámský, „pjdeš

B námi co druhý rukojm za švarného hocha, s kterým jsem práv
obdval. Je to jeden z našich; je z venkova a má na spch." —
alouník šel s námi, ale sotva že jsme vstoupili do sborovny revolu-

ního komitétu, jeden z té bandy vyjel si prudce na alouníka, že prý

ped temi msíci v jisté schzi mluvil proti pátelm svobody.

alouník se bránil proti té výitce, ale onen len komitétu petrhl

mu e: „Znám t dobe," pravil, „byl by jsi již dlouho v chládku,

kdy bych si byl vzpomnl na tvoje jméno; nyní nám již neujdeš." —
A hned zavolav z pedsín nkolik muž s pikami, kázal jim, aby ne-

šastného alouníka odvedli do vzení. Rozkaz daný byl vykonán

s velikou surovostí, což mne tak rozílilo, žo jsem, zapomínaje zcela na

vlastní své kritické postavení, promluvil nco na obranu zatknutého.

Avšak pedseda hned mne zakiknul a boue nyní se obrátila proti
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mn; když takového lovka bráním, že jsem prý také asi podobného

druhu, a že prý nejlépe by bylo mne hned poslati za ním.

— „To zase ne, obane Koklese," ozval se nyní mj tabáník,

který až posud slova nepromluvil, „to ne! Tento ctihodný oban,
kterého jsem vám pivedl, nezvolil sob sám druhého svdka, jehožto

jste vsadili do chládku. Já sám jsem ho vybral, a zmýlilli jsem se,

myslím, že omyl není ješt zloin, a co se pravého obanského smýšlení

týká, tuším, že se vyrovnám ješt vám všem, jak tu sedíte. Poj se

mnou!" pravil pak ke mn, „a nedostaneš-li svj pas, to by musel

ert vzíti to celé komité!"

Zatajiv pokud možná své nemalé pekvapení, že slavné komité

s podivuhodnou klidností poslouchalo takovéto ei, vyklouzl jsem za

svým ochráncem z osudné sborovny. Jakmile jsme byli na ulici, ptal

jsem se tabáníka, zdaliž není možná, abychom nco udlali pro ne-

šastného alouníka. — „Co ti to napadá," odpovdl tabáník, „snad-

nji by bylo, zuby msíc s nebe stáhnouti, nežli toho dostati z vzení.

Ty tedy nevíš, že všichni ti chlapi, kteí nyní mají moc v rukou,

mohou sice uiniti vše možné zlé, ale žádný z nich nesmí se odvážiti

na to, aby to opravil."

, Byl jsem zaražen touto hroznou a nemén pravdivou poznámkou.

A tak mluvil týž tabáník, který ped chvílí ješt se chechtal vzpo-

menuv si na ukrutnou kratochvíli pomáhae katova a šíleného koího

;

ale surová a ukrutná libovle jeho vlastních soudruh, jížto byl nyní

sám nemile dotknut, pivedla jej k uznání smutné pravdy.

„Kam nyní jdeme?" ptám se ho. — „Nestarej se o to." — „Je

ten alouník ženatý?" ptám se dále. — „Je vdovcem." — „Má dti?"
— „Šastnou náhodou nemá." — Kdo pak u nho oznámí, co se mu
pihodilo?" — „To bude moje starost," praví tabáník, jemužto osud

souseda jeho patrn šel k srdci.

Muž tento se o mne poctiv staral; možná že penžitý interes

pi tom hrál velikou úlohu. Dal jsem totiž jeho žen bankovku 50 frank,

když nám šla pro obd, a nevzal jsem nic od ní zpátky.

Šli jsme k jednomu píteli mého prvodího, jehožto zevnjšek

byl dle možnosti ješt ohavnjší nežli vše , co jsem až posud byl

spatil. — „Pivádím ti dobrého pítele," pravil mu tabáník, „starého

známého, kterému ti panákové v komitétu njak nechtí dáti viso

;

bud tak laská v, a proved! mi to njak, jak ty to umíš."

lovk, s kterým jsme mli jednati, byl, jak jsem potom slyšel,

zuivý Jakobín , známý v celé tvrti. Blahosklonn mi podal ruku

a stisknul mou tak po jakobínsku, že bych byl málem vykiknul

bolestí. Bylo vidti na jeho celém chování, že mi ochotn ukáže, co

dovede; vzal mne pod paže, a netrvalo to dlouho, stál jsem po tetí

ped revoluním komitétem. Jenom on byl se mnou, nebo platilo

tehdáž pravidlo , že jeden poádný Jakobín platí za dva obyejné
svdky.

Jakmile lenové komitétu zahledli mého nynjšího ochrance, ihned

ze všech stran zavznlo pívtivé: „Dobrý den, brati!" a všechny

tváe ozáil laskavý úsmv. — Že prý nechcete dáti visa . . .
."

poíná mluviti mj nový ochrance — avšak nebylo teba ani slova
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více ; nebo již každý se omlouval, každý mu ekl cosi lichotivého.

Mn kladli nkolik otázek jenom pro forma. — „Je u vás spolek

revoluní?" — „Zajisté!" odpovídám, „a každý den pracuje pro

hajitele vlasti." — »Tys ve spolku?" — „Ovšem." — „A pro pak

jsi to neekl hned?" — Mj pas je podepsán; dkuji svému Jakobínu

a chci se poroueti, tu však jeden len komitétu na znamení dobrého

pátelství podává mi sklenici vína, abych ji vypil na zdraví velikého

muže, neuplatitelného Robespierra. Ml jsem se dobe na pozoru,

abych se pi tom neušklébal, vypil jsem to víno, ale s vroucím páním
v srdci svém. aby to byl jed tekoucí do hrdla toho kanibala.

Ješt jsem nebyl tyi a dvacet hodin v Paíži
;
ješt byl den.

Vzpomnl jsem si, že zcela na blízku bydlí jeden soukromník, od
kterého jsem ml obdržeti ástku penz. Jdu pes námstí des Victoires,

tu slyším za sebou: „Je to on!" — a druhý hlas: „Ovšem že je!"

Spchám kolem rohu jedné ulice a vejdu do domu, kde bydlel onen

soukromník, s pevným úmyslem, že z nho nevyjdu díve, nežli až

bude tmavá noc.

V prvním poschodí setkal jsem se s hospodyní svého známého,

která mi udlala znamení, abych nešel dále, a ihned mi také pošeptmu
oznámila, že její pán již ped šesti msíci byl zatknut, a že práv
nyní komise prohledává zboží, které bylo vše pod peetí, dokládajíc,

abych nyní na žádný spsob se tam v bytu neukázal. Byl jsem
mezi dvma ohni: nahoe komise revoluního soudu, dole bez pochyby
dva jeho náhoní. Zstal jsem dole na schodech a chtl jsem ekati,

až bude úplná tma. Avšak díve ješt nežli tma nastala, slyšel jsem
nad sebou kroky mnohých osob, a zcela zapomínaje na ony dva špehy,

vybhl jsem z domu a bžel jsem do svého hostince.

Moje poctivá hostinská jevila upímnou radost nad tím, že mne
opt spatila, a pozorujíc mj patrný zmatek zeptala se úzkostliv, co

se mi pihodilo. — „Nic, nic," povídám, „jenom se mi zdálo, že dva
mne stíhají, avšak vidím, že tomu nebylo tak." — „Oh! mj ty bože!

jaké to asy!" praví ona. — „Smutné vru," povídám já, „ale tak

to nemže dlouho trvati, to nikdo nevydrží." Prosil jsem hostinskou,

by mi ukázala mj pokoj.

Šastné pekonané trampoty tohoto dne a blahodjná nadje, že

brzy budu opt v kruhu své rodiny, zpsobily mi neobyejn dobrý
a dlouhý spánek, z kterého jsem procitnul tak pozd, že již se zapa-
hali kon, když jsem pišel k rychlíku. Již nebylo místa ve vnit
vozu, jenom jedno ješt zbývalo nahoe v tak nazvané imperiále. Vzal

jsem je a vylezl jsem po žebíku nahoru; nebo jediné moje pání
bylo, abych jen ven se dostal z té zpropadené Paíže, a si to je již

jakkolivék Avšak ješt jsem nebyl u konce svých svízel.

Sotvaže jsem se umístil nahoe na steše rychlíku, objevil se

dole týž komisa, který mi již pedešlého dne byl pekazil odjezd,

a prohlednuv si prvodní listy ostatních pocestných žádal konen
i za mj. Hodil jsem mu ho dol, protože sám si to tak pál, abych
prý nemusel slézti, a zstal jsem na svém míst s pokojným vdomím,
že vše je v poádku. Komisa rozložil papír :i hned jsem musel
k svému velikému a nemilému pekvapení slyšeti, že mj pas ještó
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neni v poádka. — „Ale což nevidíte tam podpis revoluního komitétu?"

povídám. — „Vidím jej dobe," odpovídá komisa, „ale na tom není

dost; mimo podpis komitétu musíte také míti viso komuny; tedy

jenom dol!" »

Rychlík po druhé odjel beze mne. Zaplatil jsem dvakrát svoje

místo, a chtl jsem se alespo pokusiti o to, zdaliž bych za to nemohl

míti cestu zaplacenou pro zejtejší den. O tom úedníci nechtli ani

slyšeti, stojíce na tom, že to je moje vina a nikterak jejich, a když

jsem jim namítal, pro není zde nkde napsáno, eho potebí jest

pocestnému, aby po rychlíku mohl odjeti, odpovdli mi, že jest to

povinností každého obana znáti naízení komuny, dle nhož nesmí po

rychlíku nikdo odjeti z Paíže, nemáli na svém pasu viso od komuny,

teba byl pas podepsán revoluním komitétem té oné sekce.

Bžel jsem tedy na radnici. Místnost, kde se dávala visa na

pasy, ješt nebyla otevena; ale již tam ekalo veliké množství lidí.

Musil jsem se postaviti do -ady, abych o své místo nepišel, a stál

jsem tam ti hodiny, nežli došlo na mne. Lidé tam úadující nelišili

se mnoho od len revoluního komitétu. Také tam musel jsem opt
vidti, že každý z nich má právo dáti zatknouti, koho chtl. tyi
osoby na jednou pouštly se z pedsín do kanceláe, kde se vidovaly

pasy. Jeden z nás ty, kteí jsme konen tam byli puštni, podal

svj pas úedníkovi. Tento dívaje se na zeptal se ho, zdaliž již

dlouho byl z Paíže pry. On odpovdl, že nikdy v Paíži nebydlel,

naež úedník bez obalu mu ekl, že lže, a hned mu to také dokázal.

Mimo to ješt mu ekl, že jsou proti nmu všeliká vážná udání, a že

bude zatknut, co se také v okamžení stalo. Srdce mi klesalo, nebo
jsem se nacházel v podobném postavení, a kdokoliv chtl, mohl mne
též prohlásiti za uprchlíka. Tásl jsem se na celém tle, studený pot

mi vystoupil na ele, louil jsem se v duchu se svými drahými — tu

slyším provolati, že další vidování pas odkládá se na zítek. Vyšel

jsem sám nevda jak, a ml jsem velice potebí erstvého vzduchu

venkovského.

Šel jsem z námstí ped radnici pes nábeží na bulevardy

pemýšleje, zdaliž by mi nebylo možná nkde vyklouznouti z msta.

Avšak velké a malé barriery byly obsazeny tak etnými hlídkami

ozbrojených sansculott, že jsem si netroufal projíti. Za jak šastné

jsem tehdáž pokládal všechny ty mlékaky a prodavae zelenin, které

jsem vidl beze všeho vyjíždti, ani ukazovali strážníkm malé cedulky,

kterých si tito sotva všímali. Paíž v této dob již trpla velikou

nouzi potravin, a lidem, kteí podobné vci dováželi do msta, uleho-

valo se všemožn picházení do msta a odcházení z msta ven. Musil

jsem se konen vzdáti vší nadje na kýžený útk, a byl jsem ješt

k tomu velmi rád, že se mi nepihodilo nic horšího, když jeden z ko-

pinníku svého soudruha na mne upozornil, a já zerstva obrátiv a

zamiv zpátky do msta, s potšením vidl, že mne nestíhají.

Octnul jsem se zase na nábeží nedaleko botanické zahrady

(Jardin des Plantes). Na ece pede mnou práv jedna z tch dlouhých

krytých lodí, po kterých se jezdívalo do Paíže, chystala se k odjezdu.
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Mnoho lidí hrnulo se na tuto lo; nevidl jsem nikoho, kdo by jim

prohlížel pasy. Sel jsem za nimi ; lod odjela.

Lo jela do Sens ; odtud jsem ml jenom ti hodiny cesty do

Yilleneuve. Srdce moje plesalo radostí, když jsem to slyšel, ale radost

moje nemla býti dlouhá. Najednou vidím s úžasem, že dva komisai

s trojbarevnou šerpou kolem tla, kteí již díve museli býti nkde
na lodi, prohlížejí pasy cestujících. Velká lo mla tolik rozliných

oddlení a prchod, že mi nebylo nesnadno komisam njaký as se

vyhýbati, až jsem jich byl konen zbaven spsobem neoekávaným.
Bylo totiž šastnou náhodou na lodi znan mnoho vojín nebo lépe

eeno žoldné ostatn zlopovstné revoluní armády, kteí tehdáž

stali se mými vysvoboditeli svou nezízenou drzostí a ulinickou svévolí.

Co lenové privilegovaného vojska, jimžto vše bylo dovoleno, tak ne-

milosrdn týrali a pokoušeli ty dva komisae, že tito vidouce nezbytí

opustili mimodk naši lod a dali se na malém lunu dovézti k behu.
Myslím, že to byl snad jediný pípad, kde prostopášnosti žoldné
revoluní armády nkolik poctivých lidí vdn blahoslavilo ; nebo
jsem pozoroval alespo ješt jednoho, který se skrýval ped komisai
podobn jako já.

Dal jsem se do hovoru s tímto obanem, ku kterému mne táhla

pochopitelná sympatie. Byl na zaátku velmi na slovo skoupý, což

jsem mu nikterak nebral za zlé; vždy tehdáž bylo tolik vyzvda
a udava. Konen však jsme se smluvili, a on mi radil, abych to

udlal jako on, totiž, abych opustil také lo pi první píležitosti,

která se naskytne. Cílem jeho cesty bylo msto Auxerre
;

povídal, že

chce vzíti nkde vz, po kterém se dostane do Sens za dvanáct hodin,

kdežto lod proti vod tam prý jede ti dni a ti noci. Neml jsem
z poátku mnoho chuti dáti na jeho radu, ale nestoudné ei revolu-
ních bohatýr a ješt nestoudnjší chování jejich ponoukaly mne
k tomu, abych se svým novým pítelem utekl se do malé lodky, která

u msteka Villeneuve-Saint-Georges ') pivezla nového pocestného.

Sotvaže jsme vystoupili na beh, již dva chlapi nás chapli, a vedli nás

do msteka na strážnici sansculott, aby tam prý naše pasy byly prohle-

dány revoluním komitétem. Toto velmi revoluní komité, jehožto

('lenové dle možnosti opiili se po Paížanech, našlo naše pasy sice

v úplném poádku, avšak podrobilo nás inkvisici jiného druhu.

Museli jsme ukázati své tobolky, které byly do podrobná pro-

hledány Nenašlo se v nich niehož podezelého. Pak se nás ptali,

iKinámeli u sebe jiných spis, a akoliv jsme ekli, že nemáme nižádných
spis mimo soukromé dopisy svých rodin, vedli nás do vedlejšího

pokojíku a svlekli nás tém do nahá prohledávajíce každý kousek
šatstva. Pi tom našli v jedné z mých kapes psaní, které jsem byl

v Paíži své žen, ale nedal na poštu. Psaní to ovšem rozpeetili,

tli je na hlas a uvádli nejsurovjším spsobem výrazy lásky a d-
\«t\ v potupný posmch. Muka moje byla tím vtší, že nebylo rádno,
ani nejmenším slovíkem proti takovéto surové ukrutnosti se brániti.

') asi 4 hodiny cesty od Paiže,
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Konen jsme byli opt z té lotrovské peleše venku, ale jako

by jednomu z nich bylo líto, že nás pec museli pustiti, bžel za

námi, zastavil nás a ptal se mne, zdaliž nejsem L*** ze jistého

Do***, kterýžto poslední byl jimi dopraven do Paíže k revolunímu
soudu? 1

)

Znal jsem obana L***, po nmžto se ptal, ale dlal jsem tak

dobe nevdomého, že zuivec mne pustil a ke svým soudruhm se

vrátil. To bylo poslední dobrodružství na této osudné cest. Pišel

jsem šíastn dom a umínil jsem si pevn, že radji budu svou rodinu

živiti nádennickou prací, nežli bych ješt jednou jel do Paíže pro

peníze."

Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Šmilovský.

(Pokraování.)

Doktor se dal srden do jídla a pití. Když se posilnil, zapálil

si doutník, odfukoval chvíli kotoue vonného dýmu a znova se roz-

hovoil: „Kde jsme zstali?"

„Šel jste k babice."

„Když jsem vstoupil do její svatyn, byla všecka rozertna."

„Na Hedviku?"
„Na Hedviku, že tak hanebn s vámi jednala. Její dopal pišel

mi výborn vhod, nebo s ženskými je odjakživa nejlepší poízená, když

srší hnvem. Zapomínají na druhou pirozenost svou, na petváku,
a povdí vám tak pkn pravdu o sob i jiných lidech, jako nikdy

jindy. Babika vyskoila ze své historické lenošky u okna, popadla

mne za ruku, a první její slova byla otázka: Co tomu íká Ledvina?

Pi tom hned pidala, že již vera odpoledne faráe sem k vám po-

slala na výzvdy. Byl tu bezpochyby, co jste vy byl v Horách umné."
„Byl a odešel skoro s prázdnou. Sestru Lotinku není teba k opa-

trnosti napomínati. Vy jste se neprozradil, že jsem byl vera u vás?"

„inil jsem se nevda z dobré píiny. Neb nalíená nevdoucnost

má pobodla rozdurdnou babiku tak, že rázem vytáhla stavidla u ryb-

níku své vdoucnosti. Dala se vám chut, bez pobídky, do výkladu

sporné záležitosti vaší, jenž byl tak široký, podrobný a až makav
jasný, že rozprchlo se ped mýma oima zpovolna všecko temno, jež

') Dorival, jak sami spisovatelé to jméno v poznámce udávají. Jest to

66 lety Jan Dorival, který dne 30. listopadu r. 1793 co podezelý ve

Villeneuve-Saint-Georges byl zatknut, a 10. ervence r. 1794 v Paíži
guillotinován co úastník tak nazvaného spiknutí ve vzení Luxem-
burském. Spiknutí takové vymýšleli panující demagogové jenom proto,

aby se vyprázdnily peplnné žaláe odsouzením tak nazvaných spi-

klencú k smrti.



Sta rohordký filosof. 537

mn ve pi vaší posud všecken prhled zastíralo. Ze všecka její latina

nebyla slovem božím, rozumí se samo sebou; ale jádra v ní bylo aspo
tolik, že prbbem hovoru ovládl jsem šastn i pevn situaci, do níž

jsem se z pátelství k vám vydal. Znáte, Ledvino, doktora Samce

z Budjovic?"
Ledvina zbledl, že by se kapky krve na nm nedoezal.

„Slyšel jsem o ném, u
pravil po chvilce zajíkaje se; „le tváí

v tvá jsem ho ješt nikdy nevidl."

Doktor si dobe všiml pohnutí Ledvinová a na vteinu se odmlel.

Hlasem jeho, zvuným a jistým, zachvívala jaksi neodhodlanost, když

dále jal se vykládati.

„Je to advokátek in spe," pokraoval, „a on, jak aspo babika
se domýšlí, prvním je pvodem, pro Hedvika vám osudný koš zaslala."

„Jsem nešasten!" zvolal Ledvina vyskoiv a rozchodil se prudce

po pokoji. „Lotinka mla pravdu, a já se té pravd tak vzpíral!"

„Jsem tomu rád," vykládal doktor, „že novina má nezastihla

vás nepipraveného. Svatá pravda: dámám v takových zápletcích ne-

teba bráti brejlí. Hrav uhozují na pravdu, kolem níž se vhlas náš

v mlhách pachtí. Není na jiném : láska vaše má v Samcovi soupee.

Není to ovšem vcí ani neobyejnou, ani podivnou, neb každá druhá,

tetí známost naráží na podobné úskalí, ale povážímeli, že v mysli

ženské více jest vosku než ocele, padává nkdy tžce na váhu."

„Ó, všecky nadje mé v Hedviku byly ze skla!" naíkal Ledvina.

„Chlapec s nalíenjší tváí, s výmluvnéjšími ústy udeil do nich, a ony

rozlítly se na tisíce kousk!"
„Mluví z vás malomyslnost, píteli. Yší nadje nezdá se mi býti

konec. Barviti vc, jež se erná, na bílo, bylo by ovšem pošetilostí

;

ale nepohlednouti sokovi smle mezi oi a nezastati se zmužile svatého

svého práva, bylo by ješt vtší pošetilostí. Y takové bahno nezabed-
neme ani já ani vy, neb pak bychom byli dtmi a nikoliv muži."

„Ó kdy bych vám mohl vypovdti, co se ve mn dje! Já ji

tak poctiv miloval, jak ani politický vze svobodu národa svého ne-

miluje, pro kterou strádá v žalái, a ona? Což ona jest, doktore,

neníii pravšední koketou?"
.. I kvapujete se soudem, Ledvino," odpovídal klidn a dstojn

doktor. ..Díve /vás vybuchla malomyslnost a nyní rozvášnná kyselost,

kterou zplodila protiva mezi vaším poctivým vnitrem a neodvodnným
jednáním Hedviiným. Já, jenž pokojným okem dívám se z okna na

bouku, jež do vás pere, pravím vám prost a jasn: Hedvika není

všední koketou."

„Ze není? Vy se jí, doktore, ujímáte?"

„Ujímám."

•otí mn? \*

„Proti vám.'

>k vás snažné prosím, abyste prost vysvtlil, co si v mysli

nikterak srovnati nemohu. Pokud vás znám. vím. že v pohádkách ne-

mluvíváte: a pokud vy mne znáte, víte též, /e s ]">hádkou, sebe Vtip-

njší za vdk nevezmu. Laním po chlebu pravdy; podejte mi jej

vší omáky."
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„Sára jste vinen, že v pohádce jsme uvázli, vždy nepouštíte

mne k stízlivému slovu. Žádám vás, nevytrhujte mne, a vru podám
vám chléb samožitný."

„Již ani nedutám."

„Ze zdánlivé olly potridy, kterou mn i Lípová i stará Sleza-

novská o Hedvice na Polomi pedložily, pekapal jsem si zcela správn

jednotnou myšlenku, jež vládne veškerou bytostí vaší nevsty. A jed-

notnou myšlenku nemá, Ledvino, žádná koketa. Nadhodíte : zalíbiti

a pilichotiti se svobodnému muži
;
pivábiti a pipoutati jej k služeb-

nosti
;

pohrávati s ním jako koka s myškou ; odvrhnouti od sebe

starou hraku, když nová, slibnjší hraka se naskytne a co všecko

koketám pisuzujeme, podává pece s dostatek jednoty. Já však v tom

jednoty nevidím, naopak vidím v tom složitost rznotvárnou."

„A pece táhne se to všecko k jednomu zdroji, k nedovrnosti

k muži," namítl Ledvina.

„Nedovrna k muži je každá žena, pokud v pravd nemiluje."

„Hedvika mne chladnokrevn odsoudila, a koketa soudí chladno-

krevn. "

„Kdož to pravil?"

„Puškin."

„Puškin žil, básnil a umel po romanticku," odpovídal doktor

Sluka; „a romantiky vyluuji já ze svého kréda."

„Pak probh povzte, kterou jednotnou myšlenku shledáváte na

Hedvice !

"

„Slena Hedvika poznala za svých rozumných let jen samé palidi.

Tu najednou za rachotu nebeských varhan a v illuminaci z nebeské

elektiny svedl ji pan osud s lovkem, totiž s vámi. Z poátku mila
a vážila vás zrovna tak jako každého jiného mladého muže, jako na

p. doktora Samce. asem však pesvdila se, že nejste z té poulin
adamské hlíny, že srdce nepodizujete rozumu a rozum omamné vášni;

že povahy vaše zoceleny jsou pemýšlením i zkušenostmi a míí k idei,

jež vysoko pne se nad prchavé choutky krátkého života. Pitme
dále k tomu, že když byla v Praze na vychování, piichla k emanci-

paním zásadám a že si jistou mrou mladou hlavu jimi popletla. Ted

udlejme pod všecko áru, seítejme a hledejme fácit. Hebík, píteli

Ledvino, leze dobe do deva ale ztžka do železa. Zmužštlé slen
muž, lovk Ledvina hrub chutnati nemohl. Dostala ped ním strach,

že by se mu podíditi musela a podíditi se statnému muži v manželství

to vru nestojí v katechismu emancipované dámy. Tu najednou ohlásil

se znova doktor Samec a žádal, jako by vás ani na svt nebylo,

sleny Hedviky za ruku. O Samci vdla, že podajný bude jako devo,

o vás že tvrd jste jako železo, myslím ovšem co do povah: jáku,

chápete nyní, pro poslala vám košem?"
Ledvina svsil hlavu a neodpovídal. Doktor se neml k další ei.
Uvolniv sob tžkým vzdechem prohodil po chvíli nešastný milenec :

„Ona mne nikdy nemilovala!"

„Nemáte pravdu," odvtil urit doktor.

„Pro svt svtoucí, z eho ješt chce souditi, že mne Hedvika

návidla?!"
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„Když jsem vycházel z Polonii, potkal jsem kousek za vsí Hed-

viku a Krescinku na silnici. Dal jsem se s nimi do ei. Mluvili jsme

ovšem jen abychom mluvili, ale já si vzal pi tom Hedviku oste na

mušku. Vte, že ani jednou brvou nepohnula, aby mne to bylo ušlo.

Pro mnila barvu, pro tak rozpait, ba úzkostn úkosem ke mn
vzhlížela? Tro tásla se jí ruka, když mn ji na rozchodnou podá-

vala? Pro zastavila se a ohlížela po mn, když jsem už kus cesty

od dám odešel? Pro to, že vdla, že jsem dobrým pítelem vám a

že k vám jdu. Vru, kdy byste jí byl lhostejným, sotva by byla vyšla

ze své obyejné míry. Z jejího pohledu vyetl jsem celou kapitolu..."

„Což pohled!"

„Ženiny oi, píteli, mají nmá ústa, ale, pravím vám, výmluvnjší

nad Husa a Skargu. Teba jen umti z nich ísti."

„A na nohy tak slabé stavíte nadji, že Hedvika mže ješt

mojí býti?"

„Pesvdím vás, že lepším jsem stavitelem než se vám zdá a že

se mi dm vašeho štstí nerozboí. Chcete býti na as trpliv, chcete

doufati?"

„Za takových okolností tžko slíbiti."

„A když vám povídám, že nebudu stavti na ženském pohledu

ani na stisknutí ruky, nýbrž že kameny k domu svému lámati budu
ze samých povah Hedviiných, odepete mi ješt svj slib?"

„Mluvíte píliš diplomaticky. Podle všeho chcete rozhodovati

mn beze mne a snížiti mne k mrtvému neb aspo nmému stroji."

„Strjcem i strojem budu sob sám, a vte, že z iré lásky

k vám. Kdy byste vy vedle mne, na svj vlastní rub nco v té zále-

žitosti podnikl, pak nemohu nikterak za to státi, že s Hedvikou vy-

hrajeme."

„Pipouštím. Le utajování budí nedvru. Pro# mi zejm ne-

povíte, co zamýšlíte pro mne uiniti?"

Doktor vstal, zapálil si erstvý doutník a pešel asi dvakrát

pokoj.

„Z doktorského zvyku. Když léíme churavce, neíkáváme jim,

co jim pedpisujeme, aby ozdravli. Nebylo by to nic plátno, ba bylo

by to léb na znanou pekážku. I vy churavíte na duši, protože

vás nadje vášnivé lásky vaší šeredn zklamaly. Pro bolesti tlesné
má farmakopoea na sta lékv; pro bolesti duševní jsou však jen dva

prostedky: nadje a trplivost Jak vidíte, shoduje se tato zlatá pr-
pov moudrého Pythagory na chlup s tím, eho jsem od vás ped
chvilkou žádal A ponvadž všecko lidské konání cenívá se podle toho,

jak vypadlo, prosím vás již po pátelsku, abyste mn touže mrou na-

mil, až Hedvika bude vaší."

Ledvina vzhledl k doktorovi. Pohled Slukv byl tak klidn jasný

1 pátelsky teplý, Se všeliká nedvra se v duši Emanov rozešla.

Vstal a popošed k doktorovi tiskl mu srden ruku a pravil

upímn: „Cítím, že churavíra na duši a že vy jste rozumný a šlechetný

léka, jenž po otecku odpustí nemocnému nevrle jeho námitky. Le
jednu otázka mi pece jelt dovolit-

...len ji pedložte, aC se chut do ni dáme."
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„Rcete, doktore, pro mne milujete?"

„Protože se mn na vás práv to líbí, co se slen Hedvice

nelíbí. Vy nejste, Ledvino, palovkem, vy jste lovkem. Na tom dost,

Za našich dob, kde vzdlanstvo opile kolísá mezi vyzáblými reflexemi

a sobectvím chtív duševních a tlesných ; kde lovk nepokrytý,

upímný, pravdivý tak vzácen jest jako bažant na stole chudasov

;

kde všelikou pirozenost lidskou dusí mra spoleenské strojenosti

:

zda není to píjemný ledový obklad pro palivé elo myslitelovo, když

potká se s ryzím lovkem, jako já s vámi? A pak si jen pomyslete,

jaká to je pochoutka, pomoci takovému lovku k životnímu jeho

blahu, které palidmi siln ohroženo jest. Ostatn doufám, že mé plíce

k vám vykonaly svou povinnost."

Místo odpovdi rozpáhl Ledvina ruce, padl doktorovi okolo krku

a podkoval se mu krátkým a prudkým polibkem.

Yyvinuv se mu z náruí prohodil Sluka: „Tak jsem se u vás

najedl, napil a namluvil do sytosti. Rozumímli dobe, dává mi váš

polibek plnou moc k jednání. Hle! táhne už na devátou a venku je

tma jako v židov ranci. Dejte mi zapáhnouti a nezapomete na

lucernu, abych svou mrtvolu celou do Hor dovezl."

Ledvina odešel a za tvrt hodiny zarachotil koár ped okny.

Poniiv se slen Lotince odjíždl doktor Sluka dom. Ledvina jej

kus cesty do vrchu doprovodil.

Když se vrátil, nalezl ve svém pokoji Lotinku, jež nedokav
k nmu vzhlížela.

„Nuž, jak pochodil doktor na Polomi?" otázala se bratra.

„Odpis mj vzí posud v jeho kapse, a s Hedvikou hrub ani

nemluvil. Proto ale pinesl mi dobrou nadji, ba pesvdil mne, že

naleznu opt, co jsem ml za vc ztracenou."

„Nejsouli to choutky podivínské . .
."

„Nikoliv. Na nm není nic fantastického, a náhledy jeho hoví

jist skuteným mým potebám."

„Co hodlá pro tebe uiniti?"

„Neprojevil se. Le vím z plné duše v poctivost jeho, vrnost

a lásku ke mn a spoléhám na zcela. Také jsem mu dal plnou moc,

aby za mne jednal."

„Dejž bh, aby ti jeho prostednictví na dobré vyšlo," pravila vážn
Lotinka. Po chvilce pak dodala nejistým hlasem klopíc k zemi oi

:

„Slíbil jsi po poledni, že na veer pohovoíme si o Tomšov dopisu."

Emana bodlo u srdce. Pro vlastní záležitosti zapomnl jako na

smrt na psaní Královcovo. Bolestné rozpaky, jež prosvitly jeho obli-

ejem, podsily znova Lotinku, bez toho dost zkormoucenou.

„Jsem, Lotinko, unaven, velmi unaven," odpovídal polohlasn;

„pokej s dopisem až .do rána."

„Oh! jakou já budu míti noc!" vybuchla bolest z Lotinky.

Emana rozrazila zima.

„Mé domnnky a obavy nebyly tedy lichý!" zvolal udiven. „Ty,

Lotinko, ty Tomše miluješ?!"

„Více než sebe," zašeptala nešastná dívka.

„A on . .
."
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„Co on!" vykikla Lotinka a piskoivši k bratrovi chytila se

keovit obma rukama jeho pravice a upela na strnulé zraky.

„Co ti píše Tomeš?" vyjelo jí bleskem z modrajících se rtv.

Eman neodpovídal.

„Ty mlíš?! Tuším, ba vím jist, co ti píše. On se bude ve

Yídni ženiti. ..."
Eman pitakal hlavou, le litoval toho okamžit, že tak uinil.

Lotinka, schvácena mdlobami, svezla se bezduchá k jeho nohám.

Stelhbit pojal ji do náruí a odnesl ji na pohovku, kde si

s ní sedl.

„Má zlatá, dobrá duše," lichotil se co nejvroucnji k omdlelé

dívce, ..vždy máš ješt mne, Emana svého, jenž do smrti t neopustí."

Lotinka zvolna jen k sob picházela. Když se vzpamatovala,

a ruce její vlády nabyly, zavsila se mu okolo krku a ukryvši hlavu

svou na jeho prsech dala se do usedavého stkáni. I Emanovi koulely

se slzy jako hrachy po mužných lících.

XIV.

Mlky vracely se sleny Polomské do zámku. Osobnost doktorova

dotkla se jich rznou mrou ; každá mla o nm svoje myšlenky,

jimž do vzájemného hovoru se jaksi nechtlo. A na silnici jen chvíli

s nimi postál a o nepatrných vcech s nimi požertoval, tušily pece
ob dv, že z iré náhody dnes na Polom nepišel a že ml za lubem

úel, jenž pímo táhl se k traplivé záležitosti Ledvinov. Až potud

shodovaly se, dále však se rozcházely. Krescinka se domnívala, že

Ledvina doktora na zámek poslal, aby za nj u rodiv jejích a u ba-

biky do nešetrného a bezcitného jednání Hedviina dtkliv si po-

val, jí za n peprn se podkoval a ve jménu jeho jí upírno

opovržení jeho vyjádil. Že ostrojazyný doktor k takové choulostivé

úloze je jako ušit, to jí bylo krom všeliké pochybnosti. Hedvika na-

proti tomu, jejíž nitro pes všecky sofistické omluvy rozrušeno bylo

kivdou, již na ženichu svém spáchala, domýšlela se myšlenek pravd
bližších. Domnívala se, že pítel Ledvinv proto na Polom pišel, aby

nechutné a mrzuté situaci tepnu ohledal a pokusil se samodk o dobrou

nápravu. A byla tém již na tom, aby doktoru Samcovi ruku podala,

pece jí pomyšlení toto nebylo proti mysli ; naopak cítila , že ji

jak-i vábí. Pro, nevdla sob vysvtliti. Kratiké setkání s doktorem

sáhlo jí podivn k srdci a k mysli. Pomyšlení, že doktor nejvrnjším
pítelem Ledvinoví, nebylo jedinou toho píinou. Tušila, ovšem

temn, že setkává se poprvé s mužem, jenž duševní pevahou svou

umí sobe lidi podmaovati, jenž ale zárove jen proto si je podmauje,
aby jim dobe inil. Nezkušená avšak bystrá dívka spozorovala, že

i Ledvina i doktor jsou lidé zcela jiného rázu, nežli jakých posud na

h cestách poznávala, a nahlížela zárove, že je to ten pravý lidský

jaký v spoleenském živote takka o pekot vymírá.

Mirky došly ob dívky k zámku. Nebylo jich tajno, že doktor

Sluka byl hezky dlouho u paní Lípové a ješt déle u babikv. Co

86
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s nimi projednával? To posud kryla tma. Neekly sice sob nic, avšak

ob v mysli své uzavely, že opatrn budou po tom zpytovati.

Za veee pitoil se hovor k doktorovi. Milostpaní Lípová, jež

druhdy doktorovi pezdívala podivínv, staropanických vtipkáv, aneb

aspo jej zvala „dobrým lovkem, jenž ale po parketách neumí

choditi," obracela dnes list. Doktor jí byl ode dneška mužem ádným,
dobromyslným, ctihodným, jenž z rozmarných jen vrtochv kryje se

drsným, pihrublým zevnjškem. Takový neslýchaný hymnus z úst

paní Lípové vydal. Ob dívky vyrozumívaly z nho, že co s ní doktor

Sluka vyjednával, jí bylo po vli a mysli. I babika, jež po tyto dni

byla všecka rozvrzána a nad všecken obyej skoupozvuká, projádila

se za ei o doktorovi, že je „nejmoudejším mužem na dv míle

v okolí," a pidala jizliv nádavkem, že „každý, koho doktor dvrou
svou a pátelstvím vyznaí, zasluhuje , aby se s ním jednalo jako

s mužem, všeliké úcty hodným, a ne jako se zamilovaným, bezhlavým

hejskem, který se dává od své fiflenky za provázek tahati, jako devný
koník pro dti."

Špika tato, hozená Hedvice, došla náležité své adresy rovnž
tak, jako druhá, ješt pichlavjší, „že prý v srdcích tch nynjších

emancipovaných dámiek je zrovna tolik cti a citu jako v tch cuckách,

jimiž si vycpávají své véžaté vrkoe."

Když po veei sleny odešly do své ložnice, rozplakala se

zlostí Hedvika a pravila: „Já tu déle na Polomi nevydržím."

„Co bych si dlala z babiky," tšila ji Krescinka. „Má na t
jednoduše dopal pro Ledvinu. Kdo ti ho mže oktroyovati, když ho

nechceš ? Lépe by bylo desetkrát, kdy bychom vdly, co dnes s doktorem

Starohorským projednávaly. Vsadila bych se o krk, že to byla zcela

zvláštní vc. Pro by tak tvrdošíjn držely všecko pod puklikou!"

„Co mn na tom sejde?" namítla Hedvika.

„Prosím t, nelži, mn blmo neudláš. Pro šel odtud rovnou

nohou na Podboí?"
„Já se prodati nedám."
„Nevidla bys také sob na rozum, abysi se dala prodati. Ale

já vím, co udlám," dodala Krescinka odskoivši od zrcadla, kde sob
úes rozdlávala; „já musím stj co stj tm tajným pletichám na

kloub pijíti. Víš co, mne budou celou noc boleti zuby, strašliv boleti

a ráno hned pojedu do Hor ke Slukovi, abych si dala zub vytrhnouti

a zatím mu vytrhnu zub sama."

„Však on ti nepjde na lep jako hloupá sýkora."

„To by bylo," odsekla hrdopyšn Krescinka. „Starý mládenec!

Aby se nedal obalamutiti mladou hezkou dívkou, která k nmu sama

pijde, aby jí vytrhl zub, a která se k nmu jako kot pilichotí. A že

to dovedu nazpam, na to mžeš vypíti žejdlík cyankali."

„A pojedeli nkdo s tebou ..."
„Kdo by jel? Ty nesmíš, to rozumí se samo sebou, a matka

a babika, jak uslyší o trhání zub, zacpou si strachy uši a jedna

pes druhou budou kieti: je, dít, je, však on ti tam nkdo hlavu

podrží. A že mi Sluka hlavu neutrhne, že spíše já jemu, to máš tak

jisto, jako že mne ten panenský stav bez ženichv už dopaluje."
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„BuJ ráda, že jsi svobodna; aspoú t nemistruje žádný tyran."

„Tyran! Však já bych ho ztyranila, že by schlípil uši. A lepší

jeden tyran, než hromada tyranek jako matka, babika, tety a ten

celý rod. Však sama cítíš, jak ti ta tvá svoboda hokne. . . Ale ted

strme, Hedviko, hlavy dohromady a udlejme si tajný plán na doktora."

Ob dívky za ei se svlekly a shasivše svtlo uložily. Radily se

z postele skoro do jedenácté hodiny
;

pak umlkly. Krescinka spala

jako dub, Hedvika však usnula teprva po dvanácté. Hejno rzných my-
šlenek rozletlo se jí v mysli a nedalo se tak snadno zapuditi. Jak

závidla Krescince, že kus od ní tak olympicky štastn chrápala.

K šesté hodin z rána strhl se rámus na zámku Polomském.

Žalostivý náek a plá rozproudil se z ložnice sleenské po všem dom.
Krescinka naíkala a kvílela, jako by ji bral na vidliky ; domácí sbí-

hali se, aby vidli, co se stalo. Babika, jež už asi od tvrté hodiny

nespala, myslela nejinak, než že se Hedvika z hanby a lítosti nad svým

hloupým jednáním otrávila. Dámy mly náležitou soustrast s bolavým

zubem, ne tak pan Lípa.

„Co ke všem ertm celý dm pobuuješ s vyžraným zubem,"

huboval Krescinku. „Pošleme Pišvejce pro doktora Sluku do Hor a

bude zpraveno."

Ale tím návrhem propadl nadobro u babiky i milostpaní.

„Co vás to napadá, pane synu, aby si zde v dom dala trhati

zub. Mé nervy by takovou operaci nepekaly. Jedte s ní do Hor."

„Ta by mn pišla ! Mám pilnou práci v polích, a kon také po-

tebuji všecky," namítal Polomský pán.

„Jed ty s ní, dcero," obrátila se babika k milostpaní.

Krescinka spustila znova, že nebylo svého slova slyšeti.

„Jak živa jsem si nedala zub vytrhnouti," bránila se paní Lípová;

„já bych toho pohledu nesnesla." Babika se obrátila k Hedvice, le
v as si vzpomnla, že s ní nemluví. Milostpaní si toho povšimla a pro-

hodila:

„Mohla by Hedvika s ní."

„Já bych to smrtí zaplatila," vymlouvala se Hedvika; „o živý

nepojedu."

„Když mne celý svt tak hanebn opouští, pojedu sama k dokto-

rovi do Starých Hor," naíkala Krescinka pohodivši vzdorn a zlostn

hlavou.

„I jed si ke všem všudy a dej svatý pokoj," povoloval Lípa.

„Pokej, dít, pokej aspo do osmé hodiny," chlácholila babika
uplakanou vnuku. „Mám nahoe tu Krakovskou vodiku, piichneš
k ní a stríš <-i namoenou bavlnku do ucha. Pojd, holoubku, se mnou
nahoru."

„Ta mi více nepomže, já to vím," namítala Krescinka. „Ta je

pro mužské zuby."

.. 1'omže, nepomže, uvidíme; zkusíme to. Pojd, dceruško, pojd."

Krescinka si dala íci a po chvíli se utišila. Babika ji pojala

za ruku a odvádla do svého pokoje.

Krakovská vodika babiini & Iila : sub nepestal boleti.

u paní aspož to potšilo, že Krescince snídaní jak náleží chutnalo.
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K osmo hodin bolestí pibývalo. Nebylo jiné pomoci než Krescinka

samu poslati do Hor. Babika rozhála jí pytlík s otrubami, obložila

jím tvá vnuinu a zabalila jí hlavu asi temi teplými šátky. Takto

vypravena odjíždla Krescinka po osmé hodin do Hor.

Když pijela do Hor, nebylo doktora Sluky doma; byl nkde za

svým povoláním. Hospodyn šla ho vyhledat. Krescince to pišlo vhod,

neb zbylo jí asu úlohu svou si ješt jednou promysliti. Odhodila šátky

a pytlík a piskoila k zrcadlu, jež viselo u okna. Upravila si pocu-

chané vlasy a studovala svj nejnžnjší pohled. Byla jista, že ped
tím pohledem doktor se samou nhou musí rozplynouti jako vosk na

kamnech. Na to se rozhlížela zvdav po pokoji. Domácnost starého

mládence ji pirozenou mrou nemálo bavila a vábila. Piskoila k dokto-

rov psacímu stolu a prohlížela policejním okem vci na nm rozházené.

Mezi jinými papíry ležel tu lístek, ženskou rukou psaný.

„Vida, vida starého híšníka," zajásala, „on dostává zamilovaná

psaníka, a když mu mluviti o ženských, mrská štiplavými vtipy!"

Popadla lístek a dala se hltav do tení. Rukopis jí byl znám,

podívala se na podpis. Zarazila se. Lístek pocházel od její matky.

„Už jsem jim na stop," zvolala vítzoslavn.

tla jednou, tla dvakrát. Z dopisu matina jen tolik vyrozumí-

vala, že doktor byl matkou vyzván, aby na Polom pišel, že tam tedy

vera nebyl z návodu Ledvinová. Krescinka si lámala hlavu, co matka

má s doktorem za lubem, ale njakého jádra se nemohla dobrati. V tom

vrzla dvíka na dvoe. Doktor picházel. Krescinka pohodila lístek,

sedla si na pohovku, opela tvá o dla a nalíila posunek co možná

nejbolestnjší. Byla by se ráda dala do pláe, ale tenkrát jí umní její

selhalo. Doktor vstoupil do pokoje.

„Ach! náš zlatý pane doktore, mj zub, mj zub!" volala úpn-
liv v ústrety.

„Však my mu dáme," žertoval doktor; „vezmeme na nj klešt."

Krescinka vyskoila a všecka zplašena utíkala ke dveím druhého

pokoje.

„Já si jej nedám vytrhnouti," vzkikla úzkostliv, vklouzla do

vedlejšího pokoje a pivevši dvée nechala jen tolik otvoru, že mohla

hlavu prostriti. „Já vás k sob nepustím," dodala opravdové.

„V kout tam stojí kostlivec," napomínal doktor.

Krescinka leknutím vyskoila a blížila se bojácn k doktorovi.

„Živý?"

„To," odvtil usmívaje se potuteln doktor.

„To jsem hloupá, vite, myslím, že kostlivec mže býti živým.

Ale já nechci vytrhnouti, já chci prostedek. ..."

„Až jak uvidíme," odvtil rázn doktor, vzal zdráhající se Kres-

cinku za ruku a táhl ji k oknu do dvorku vedoucímu. „A te otevíti

pkn hubiku."

„Tak?"
„Jen více; pkn dokoán."
„Nesahejte tam, doktore, nebo vás kousnu."

„Vezmu klešt!"
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„Už jsem krotká jako holoub. Zub pestává boleti. Už pestal

jako by ual."

„Asi ze strachu. Zdráv není, nakazí jiné, vznikne pištl, provalí

se pkn tváikou a bude krásy naší amen. A co tomu ženichové eknou,
to bude nadávek."

„Ach! já nešastnice! Co nás to na Polonii stíhá! Rána na ránu.

Pedn mj zub, pak to nešastné rozdvojení Hedviky s Ledvinou. Kdy
byste vdl, pane doktore, jak nám všem to k srdci jde, hluboko. . .

..Na kolik palc?
„Jen si vtipkujte, vy necito ! Takhle šlehati vtipy a trhati zuby,

to je salát pro váš pep. Škoda, že jste nejlepší pítel Ledvinv."

Doktor významn mlel; Krescinka se rozhívala.

„Vte mi, nemohu vám ani vypovdíti, jak mi Podhorského líto.

Ostatn Hedvika není tak špatná, jak by se zdálo."

Doktor se z úmysla neptal po vysvtlení. Mlení jeho Krescinku

dopalovalo.

„Kdy by byla tak špatná, pro by trnula o Ledvinu strachy?"

Doktor se studen zachechtal.

„Co vám k smíchu?! Povídám vám, doktore, že umírala strachy,

aby si Ledvina neublížil, když její psaní dostal."

Doktor sbystil uši.

„Sama jsem slyšela na tyto své uši, co ke mn o tom pravila.

Kdy by ho nemla ráda, bylo by jí všecko poád pt, ale že ho má
ráda ..."

„To je lež. Po tom, co mu uinila, není to možná."

„To si vyprosím, je to svatá pravda, já to vím z jejích úst."

„Co by se starala o Ledvinu, když chce doktora Samce?"

„Vte mi, že ta známost s doktorem Samcem je dost hubena.

Ruka daleko ješt není v rukáv, a kdo ví, vlezeli kdy do nho.
Doktor Samec je sice mužík jak náleží sliný, dvorný a píjemný
a mže se každé svobodné dívce líbiti a teba i pání v ní probuditi ..."

„Vám se líbí, sleinko?" vpadl jí doktor živ do ei.
„A pro by se mi nelíbil? Je to slušný, uhlazený mladík."

„Zub už vás nebolí?"

..Nebolí."

..Ani dost málo?"
„Pranic."

..Tak si, milá sleinko, sednte, aby vás nebolely nohy."

Krescinka šla si usednout na sesli pi pohovce. Doktor šel

k psacímu stolku a všiml si, že lístek paní Lípové leží pohozen vedle

stolku. Oko jeho od lístku zpytavé se upjalo na Krescince. Té pohyb
jeho zraku neušel. Zapálila se studem, že by byl sirku o ni mohl
rozsvítiti. Bystroduchý Sluka se dovtípil, pro k nmu pišla. Nalíiv
tvá vážnou, ba písnou oslovil slenu : „Vy jste, sleno, nepišla proto

sem, abyste si dala zub vytrhnouti, zub vás ani vbec nebolel, leda

zub zvdavosti ženské, pro jsem byl vera na zámku."

„Co si o mm'' myslíte!" zapírala slena.

Na místo oépOYédi /.vedl doktor lístek paní Lípové a znova se

pronikav podíval na dívku. Tato úzkostí mnila barvu.
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„Kdy byste, milá naše sleinko, byla ke mn upímná," pokra-

oval doktor vlídn, ba laskav, „kdo ví, nestalli by se doktor Samec,

jenž vám tak do oka padl, vaším manželem. Myslím, že by to šlo

pkn do párku : slena Hedvika a Ledvina a slena Krescinka a doktor

Samec. Snad visí to na vaší ke mn upímnosti, abych nebyl nepravdo-

mluvným prorokem."

Krescinka sedla jako na trní. Slova doktorova otvírala jí velmi

vábný przor. Také nevidla v nich ani stínu jeho obyejného posmšku,
naopak cítila, že jeho výrok zcela se pimlouvá ku pravd.

„A kdy bych vás byla chtta ošiditi . .
.?"

„Pak byla byste šla s udicí na kosa."

„Odpouštíte mi, pane doktore?"

„Odpouštím. Vy jste se umluvily se slenou Hedvikou, abyste

díví lstí na mn vypátraly, co jsem vera s matinkou vaší a babikou
a pak snad i na Podboí vyjednával?"

„Piznávám se, že nám o nic jiného nešlo."

„Máte ke mn dvru?"
„Od této rozmluvy naší mám ve vás dvru."
„Opravdovou, jistou?"

„Opravdovou."

„Což kdy bychom si potají podali ruce na spolek, jenž klade si

cílem štstí a blaho vaše a sleny Hedviky? Že ve mn naleznete až

po židovsku opatrného spoleníka, to víte sama ; na vás bude, byste

vrn k spolku našemu stála. Porušení jakékoliv z vaší strany pjde
na váš vlastní úet."

„Tu je ruka, že budu mlenliva jako sv. Jan Nepomucký a že

ochotn ráda všecinko zachovám a vykonám, co mi pedpíšete."

„Zaklejte se mi radji: a se do smrti nevdám, jestli vás v nem
zradím !

"

„To je hrozná kletba, ale budsi, a se do smrti nevdám ..."
„To mi staí. Až pijedete dom, eknete slen Hedvice : Tím

zubem jsem ho rozkošn napálila, co se ale našich výzvdv týe, byl

ten Starohorský kulich jako žulová skála. Všecky mé lichotiny odrazily

se od nho jako dešové kapky."

„To jí eknu."
„Odepsala už doktoru Samcovi?"

„Neodepsala."

„Tedy ji teba ješt dnes opatrn pemluvte, aby mu napsala,

by co nejdíve na Polom pijel. Ostatní že vyjednají ústn."

„Ale to mi bude na škodu a zkázu!"

„Žádné ale, jestli mn dvujete. Což nestalo se už stokrát,

že nkdo pijel za nevstou a místo ní namluvil si její sestru, nebo

sestenici, nebo pítelkyni? Vy se již svým ženským vtipem o to po-

staráte, aby Samcovo srdce od sleny Hedviky k vám se pevážilo,

když tomu opravdu chcete."

„eknte mi na své svdomí, doktore, nedláte si ze mne
blázny?"

„Takli mn dvujete, zrušuji naši vespolnou smlouvu," odpovdl
písn doktor stav se uraženým.
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„Ne, ne ne, nehnvejte se — prosím vás za to. Mn se jaksi

toí hlava samým pekvapením. Ale odkud pro bh víte, že stojím

o Samce?"
„Mám hospodáíka," odvtil potuteln doktor

;
„ten mi poví všecky

tajnosti lidské."

„Jdte s takovou eí . . . Inu, což naplat! Cítím, že jsem

padla nebezpenému arodjníkovi do rukou, a nejmoudeji bude býti

mu vrnou."

Krescinka potásla srden doktorovi ruku.

„Tak se mi líbíte, sleinko. Jsem jist, že spolu uhodíme na cestu,

jež povede ku svatb. Však víte, kde hledati rady, kdy by se nco
hatilo."

„Vím, a nyní snad abych jela dom?"
„Bude as."
Rozlouivši se s doktorem odjíždla Krescinka z Hor všecka

promnna. Tam když jela, byla zejmou dvrnicí Hedviinou; nazpt
vracela se jako tajná její sokyn a protivnice. Pijedši dom hrála

svou úlohu s Hedvikou mnohem pirozenji a jistji než u doktora.

Hedvice ani ve snách nepipadlo, že by ji nkterak podvádla, což již

z toho bylo vidti, že odpoledne Pišvejc potají odnášel na poštu psaní,

jež napsala doktorovi Samcovi v ten smysl, jak jí Krescinka poradila.

(Pokraování.)

Rozhledy divadelní.

Nové družstvo , které s p. drem. Rob. Nittingrem , zemským
advokátem, a p. Jos. Martinem (Jaroslavem Martincem) , stavitelem

a spisovatelem v ele od velikonoc r. 1876 ujalo správu zemského

divadla, zahájilo svou innost za obtížných pomr, ale v nejednom

ohlode osvdujíc nejlepší vli. Jalo se stavti velikolepé letní divadlo

;

ibem drazným Jednot dramatických spisovatelv a skladatelv

slibovalo, že bude míti pední zetel na domácí produkci, ano prý

to ..pokládá za první a pravý licl našeho divadla ;" vypsalo také

cenu na pvodní veselé kusy a operety. Avšak nehoda stíhala nehodu,

výstražní hlasové nenalézali slechu. eskému divadlu byl zvolen za

editele muž neumjící esky a za dramaturga muž neobeznámený

s divadlem. Staroeské listy pestaly pinášeti divadelní oznámení,

tály upozorovati na novinky a dležitjší pedstavení, pestaly

podávati úvahy ; a bezcharakterní ást obecenstva obrátila se k divadlu

nmeckému ! Stavba Nového eského divadla se protáhla, což mlo za

následek nenahraditelné škody ve správní pokladn. Výpravné hry

Sedm havranu, Ku msíci aneb Divy pírody a Cesta kolem zem
v osmdesáti dnech lákaly sice do prvních pedstavení etné diváctvo,

ale byly zas — i když na n mén lidí picházelo — tolikrát opa-

kovány, že nezstavily nežli schodek. Ohled na pokladnu zpsobil, že

v zimní sesoné dávala výpravná hra: 500.000 ertv a jakás

parodie výpravné hry Cesta kob m :/>iu\ totiž Ctsta Vrahou v osm-
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nácti hodinách. Herecké síly rozmnoženy svdomitými a pilnými

slenami Rottovou a Jirsákovou. Avšak na silách si. Rottovy žádáno

píliš mnoho : aby zastávala úlohy prvních milovnic, kdežto pí. Skle-

náová Malá nutkána byla v obor nesyrapathických démonv, intrikánek

a nestvr, ne sice na úkor svj, ale na úkor celku : pí. Sklenáová

vynikla v nich nad svou pedchdkyni pí. Šamberkovou. Také jiné

síly objevily pokrok: pp. Seifert a Pulda, si. de Pauli a j. Pánové

Frankovský a Bittner vždy osvdují výtené nadání. P. Šimanovský

vyznail se velmi promyšleným Hamletem, atd. P. Kolár ml. drží uzdu

režie rukama cvienýma, vci nejveleji oddanýma. Pi tom pi všem

zstávají v nkterých oborech hereckých nemálo povážlivé mezery.

Novinek bylo sehráno mnoho, ale vru ne pvodních. Vlkova
Eliška Pemyslovna v novém zpracování, a od kritiky velmi pí-

zniv pijata, po jediném pedstavení bezohledn odložena! Jinde

dávají se i pi slabších kusech aspo ti estná pedstavení, avšak

u nás nenalezne spisovatel než píkoí za své namáhání, neníli totiž

módní. Vypsaná cena nebyla nikomu piena, ponvadž jediný kus,

který by ji byl mohl obdržeti, ani dáván nebyl, a pochází z osvd-
eného péra. Mimo Elišku Pemyslovnu nebyl vbec po celý rok

nižádný nový pvodní kus pedveden, a sama Eliška Pemyslovna
nebyla ani do Almanachu divadelního mezi hry po prvé provozované

položena, tak že se divadlo ani jedinou pvodní novinkou z roku

toho nevykazovalo. Že domácí síly dramatické ochably ten— smutný

zjev je výsledkem víceletého nesoustavného smru, v který repertoir

z ohled pokladních, a pec na škodu divadelní pokladny byl vyši-

nován. Domácí produkce niím se nepovzbuzuje, nýbrž spíše zmalo-

mysluje. Vypsané ceny stále jsou posunovány v nové a nové fáse,

tak že co ku p. ped rokem platilo o Fingerhutov nebo andov
cen, po roce zase neplatí. Vypsání Fingerhutovy ceny je de facto

suspeudováno, Randova cena nebyla za delší dobu ani udlena, i byla

v posledních týdnech, avšak již teprve pro dobu píští, pro erven
t. r. až kvten bud. r., vypsána! Lhta, do níž mají zadány býti kon-

kurenní práce pro první pedstavení v Národním divadle, bude se

musit optn prodloužiti, ponvadž divadlo teprve po více letech bude

dohotoveno; vyžaduje posud peznaného nákladu, a naléhání, aby se

mén nutné dodlávky odroily, bylo by marné. Pokud utichla, vlastn

utišena byla jiná hlíza pvodní produkci napadající, Aristaršský totiž

mranopozor odpíravé kritiky, nelze na ten as íci, ale jisto jest,

že se posluchastvo dosavad vi pvodním pracím zachovává trpn,

a že tato trpnost ješt se piostuje tím, když se slabé cizí kusy

z ohled na divadelní a leckterou soukromou kasu nade všecku míru

vynášejí, ili když reklamy ubíjejí kritiku.

Že za nmeckého editelstva nejpilnji k tomu hledno bude,

aby na jevišt uvádny byly starší a mladší germánské novinky, dalo

se oekávati. Nejhodnotnjší z tchto kus, Bankrot, napsal norvéžský

básník Bjórnsterne Bjornson. Prokupilec Tjaelde nalezne klid a štstí,

že se k tajenému úpadku svého jmní pizná; podobn lidé kolem
nho, zejména ob jeho dcery Valburka a Sign. Prbh dj je

sice toliko z menší ásti správn sestrojen, ale postavy jsou plny
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životnosti, základní myšlenka je zdravá, vše dýše poesií. Z nmeckých
novinek, vesms veseloher, hudte tu pedkem uvedeny dva kratší žerty

:

slabobarvé Vyhráno a prohráno, dle Schiickinga od nejmenovaué,

a šablonovitá Hubika od bývalého echa a Pražského policejního

úedníka Jul. Rosena, vlastn Dufka, bez jehož výtvor by se naše

divadlo asi lehce obešlo. Gustav v. Moser, svým Ultimem a Slav-

ností založení známý, trochu lehkovážn mnohoplodný Benedixovec,

byl zastoupen Zlatohlávkcm, kterýmžto zlatohlávkem je poruík Suk-

dolský, ke všem dámám vždy laskavý, avšak proto vdovikou Jesenskou,

již jedinou miluje, zamítaný, až Jesenská konen posloucháním za

španlskou stnou (!) se pesvdí o jeho upímných úmyslech a ruku

mu podá. Opak Sukdolského, právník Zajíek, ostýchavý ku krásné

pleti, nemže a nemže se nikterak odhodlati, aby milované Adélce

vyznal lásku, až tato, mýlíc se domnnkou, že o její ruku íkal, sama
jej obejme. Moserovy veselohry jsou leckde ledabylo spíchnuty, po-

strádají jednotné nálady, jsou mnohde zbytenostmi rozvleklé, ale zábavné,

rozesmávající. V nejednom ohledu slabší dramatik Wickert byl za-

stoupen dosti vážnou veselohrou Po dobrém i po zlém! namíenou
nepíliš origináln proti tchyním a proti dceruškám, jich poslouchajícím.

Od Scbweitzera dáváni Darwiniáni, pak Velkomšáci a malomšáci.
Solidní, místo záletného barona potrestaný profesor a vedle nho po-

adatel pednášek o Danvinisnm dívkou díve pro baronovo záletnictví

vyhlídnutou oblažený, tof jsou ti Darwinovci Schweitzerovy dosti slabé,

ale ne zrovna nerozmarné hry
;

jinak bojuje v nich velmi málo Dar-

winovství za život kusu. Druhý Schweitzerv žert jest asi téže hodnoty,

a totéž možno íci o Kneislov áblov dcei, v kterémžto názvu

skrývá se pezdívka dívky vítzn proti pietismu bojující. Volba postav

ani konstrukce kusu nemohou celkem uspokojiti, ale i pes to kus

bavil, což platí též o Schaufertov Sporu o ddictví, vedeném o památný
rendlík, posvcený tím, že v nm kdysi pramá hrabat Zápotockých

v uhlíské chatri svítek upekla. Nejbásnitjší z nmeckých novinek,

a ovšem ne bezvadnou, byl konen Halmv (hr. Miincha Belling-

hausena) Fuík, dramatická selanka rozhýkané, rozpustilé, vzdorovité

dívky, jež polibkem pichází k vdomí libé ženskosti. Tento pechod
jest i zevn vyznaen tím, že fuík Renáta zprvu platí za jinocha, že

vsak láskou k bratránkovi Gérardovi (Marcelovi) zachvácena pemže
odpor k dívím šatm, v nichžto za milencem prchá. Slouením srdcí

nadejde i slouení práv na panství mezi Renátou a Gérardem spor-

ných. — Benedixova Popelka již po spojení divadelních družstev

provozovaná má rekyní zmodernisovanou postavu dívky bez píiny
odstrkávané a posléze nade všecky povýšené.

Z románských dramatických luhv a pustin bylo také dosti po

prvé vypraveno. Španlský Shakespeare, Calderon, zastoupen byl virtuosn

poetickým Veejnými tajemstvím, ale pekladem nmeckého pekladu,
zhotoveného z vlašského zpracování ! Z Dumasa ml. dávána Cizinka,

tenástvu tchto list z loské Osvty blíže známá. inohra Fromont
/' <(' liisler senior je všední zkomolenina z Daudetova stejno-

jmenného románu. Jako ten neb onen kus a jeho peznaný díl novo-

dobých francouzských dramat vbec mají Nejnovjší skandál od Dar-
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riérea i Ferréol a Dora, oba od Sardoua, vyšetování proti osoeným
paním za hlavní pru/inu napínavosti, jenom že v prvních dvou kusech

jedná se o manželskou vrnost neb nevrnost, pi Doe o spoleenskou

zachovalost nebo nezachovalost. A ve všech tech skoní se všecko ve

prospch víco mén bezvinných paniek. Dora spouští se, jako Pabagas,

na pdu politickou, na pdu diplomatického špehounství, z nhož sbh
okolností obviní též hlavní osobu kusu, dobrou, prostomilou, poestnou

Doru. Vlastní provinilkyní je však cizinka skrývající se za jménem
hrabnky Zichové, z které na Mstském divadle Vídeském udlali

Ziskovou, ímž tedy všecka Žižkova vítzství nad Nmci rázem zpara-

lysovali ! — Nebylo by nezajímavo, s Paížskými dramaty srovnati práce

jich antipoda, belgického národního básníka Ch. Potvina, ku p. jeho

nejnovjší publikaci Matka Rubensova, v které sob obral též motiv

cizoložství za podklad, na svdectví, že hledí na hnilobní látky fran-

couzských módních dramaturg se stanoviska nepodjatého. Nejzajíma-

vjší zjev z Paížských jeviš podán byl sehráním Daniševých od

Rusa Nvského (Petra Korvina Krakovského), v nmžto se oddanost

a spanilá mysl ruského nevolnictva nejdojímavjšími barvami znázor-

ují. Kus tento byl mladším Dumasem pro jevišt upraven a vyniká,

jako všecky francouzské práce, výtenou technikou. — Nové eské
divadlo i po slouení družstev pstuje francouzské výpravné fanfaro-

nády (Krále Mrkviku, Carova kurýra).

Na poátku kvtna t. r. vystoupil v Novomstském divadle um-
lecký virtuos v nejrozhodnjším smyslu slova, vlašský herec Tommaso
Salvini co Othello, Hamlet, Macbeth, Ingomar (v Halmov Synovi poušt)
a Konrád (v Giacomettiov Obanské smrti), což dojista zstaví trvalý

dojem na snažení domácích sil a na krasochu obecenstva. Salvini

jest pstoun ideálního realismu, interpret vznešené pravdy v život

i v umírání.

Jinoslovanský repertoir nedoznal žádného povšimnutí, a bývávaly

ranohodenní pestávky, než se na jevišti objevil nkterý starší pvodní
kus. Domácí novinka, tíaktový žert Pan Msíek, obchodník o Ladi-

slava Stroupežnického byl provozován teprve na poátku ervna t. r.,

tedy také již za sloueného družstva. Ostatn zaznamenáváme zde

pouze ješt novinku Po krvavém snme, historický obraz ve tech
djstvích od Josefa Kratochvíla, která se v Brn dávala. Ob tyto

práce nesou na sob znak ušlechtilé snahy, jsou více mén šastnými

nábhy, slušnými studiemi. V Panu Msíkoví, kusu ješt mnohem
zaokrouhlenjším, než jakým je Po krvavém snme, zobrazen šastný

boj resolutní poctivosti proti bezohledné zištnosti obchodní. V kuse

Kratochvílov nastínna jsou muka nevinné, pasivní dívky zpsobená
mstivostí proti jejímu otcovi zamíenou ; látka je vhodn zvolena

z djin eskobratrského utrpení.

Když jest již e o domácích pracích, budiž tu též uinna
zmínka o dvou jiných divadelních spisech. E. F. Schmiedleichnerem

vydána Dramatická škola, krátká studie, velmi dvrn spoívající na

Rótscherov Umní dramatického provodství. Zaíná slovy: „Chcemeli

mluviti o dramatickém umní, musíme pedpokládati, že stává dramata.

Nemajíce dramata, nemohli bychom pojednávati o dramatickém umní
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a jest nám tudíž, abychom nejprv naznaili pomr, v kterém stojí

dramatické umní k dramatu." Na stránce 5. stojí: „Umní drama-

tické, propjujíc dramatu illusí skutenosti, dokazuje výkony svými,

že daleko nad ostatní umní vyniká." To jest originální názor. Spiso-

vatel patrn pehlíží, že dramaturgie je také dramatickou umou ! Pro
si nerozvážil slova Rótscherova, dle kterých ten, kdo chce v pravd
filosofovati, musí být orgánem filosofickým ozbrojen a vycvien filoso-

fovati? — Nepomrn chvalnjšího pipomenutí zasluhuje J. J. Stan-

kovského Divadelní Slovník, píspvek k eské bibliografii vbec
a k historii eského divadla zvláš, pak doplnk k tomuto Slovníku

pi 151 sv. Divadelní Bibliotéky. Celkem 178 stran naplnných názvy

eských — pvodních i peložených — divadelních kus ! Spisek to

mravení píle. Škoda jen, že se Stankovský neídil knihopisnou zásadou,

aby spisy seadovaly se abecedn dle jmen spisovatelských, a dle

názv teprve, když tato nejsou známa.

Zprostedkováním Jednoty dramatické docíleno k zaátku nového

divadelního roku všeobecn želané slouení divadelních družstev, posa-

vadního (z r. 1876— 7), dívjšího (z 1. 1870— 76) a družstva Národní

arény. Kam vedlo strannické záští? Letní divadlo mohlo nyní na pro-

spch všestranný státi v mstských sadech, a ne stranou, z ruky, na
cizí pd Nmcov ! Již nyní se ukazuje, že obecenstvo z eského
divadla vypuzené z veliké ásti nadobro se jemu odcizilo. Divadlo

nachází se v mnohonásobné krisi, kéž nalezne, kdo by je zachránil!

Za nejnovjšího družstva ponecháno posavadní editelstvo, a co bylo

díve pro eské jméno ponížením, je nyní — v dob Woltmann! —
zcela v poádku.

Bohužel bují cizota na eském jevišti, ažaž bolestno ! Ba zdává

se, že nkteí znají na jediném eském divadle toliko jedinou pekážku,
a tou že je eský jazyk. Správa se dje z dležité ásti po nmeku,
v editeln, na zkouškách, na chodbách divadelních, na ulici mluví

zízenci eského divadla nmecky, strojí se cize, peklady oplývají

germanismy, francouzské hry pekládají se z nminy, režijní knihy

jsou nmecké, amara objevuje se na karikovaných osobách, v kuse smí

se po Šmokovsku mluviti o historických rendlících, atd. atd. Tleskejme

!

Budeli pece kdy lépe? František Zákrejs.

Rozhledy literární.

Nové básn.

Již první sbírka lyrických básní Jaroslava Vrchlického, „Z hlubin"

nadepsaná (r. 1875), podala nezvratný dkaz, že ped obecenstvo

eské pedstupuje mladý básník netoliko povolaný, ale snad i pímo
vyvolený. Poesie inula se zde ze zdroje plného a jarého, bohatá obra-

zotvornost, šCastné ovládání básnické dikce, jakýsi vážný smr myšlen-

kový spojený se vzdlaností mnohostrannou — to všechno dobylo

Vrchlickému rázem velého úastenství a upímného uznán:. Arci radost
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nad novým tímto zjevem literárním nezstala bez jakéhosi obmezení.

V tenái budila se totiž bezdn obava, aby tak nadjný talent ne-

octnul se snad na povážlivém scestí: valnou vtšinou básní „Z hlubin"

vanul úmorný scirocco pošmourného svtobolu, pímo pesimistického.

i nebylo by to scestí? Prese všechny ty jednotlivé by i „klasické"

zjevy skuteného, vysloveného pesimismu ve svtové literatue zstane

pece jenom umní, básnické pak v pední ad, ideální stránkou ži-

vota lidského, t. j. výrazem živlu optimistického, nutné to protiváhy

onch trudných dojm, kterými na nás ze všech stran doráží drsná

skutenost, namnoze neodolatelnou mocí náladu rozhodn pesimistickou

probouzejíc. Ani když skuten jenom „toužíme po pravd a nalézáme

nejistotu, hledáme štstí a nalézáme bídu a smrt" (toto heslo Pasca-

lovo nalézáme ped II. odd. básní „Z hlubin") — ani tenkráte nesmí

básník složiti zbra; vždy jest úlohou jeho, aby práv onomu toužení

a hledání propjil takového výrazu, jenž by nám alespo ponkud
mohl býti ideální náhradou za skutený nezdar onch snah. Je zákonem

v život duševním, že lovk naproti každé bolné zkušenosti staví,

jako polární doplnk její, njaký ideál ; Vrchlický sám kdesi pkn
praví : „Chudší jsem o lásku — bohatší o sny." A práv v tchto „snech"

dlužno hledati úkol básnictví, ekl bych : pathologický. Ba možno tvrditi,

že veškero umní práv v tom okamžiku pestává býti umním, v nmž
se jakoukoliv náladou podstatn a zásadn pesimistickou ovládati dává.

Ne snad, je by básník a vbec umlec ml straniti se nadobro všech

krutých neshod, všech trapných dojm, jež nám tak štde rozdává

život; avšak inili tak, dotýkali se choulostivých ran tch, má býti

lékaem, jenž hojí, má i nejmenší jiskru blaha pod popelem dímající

rozdmychovati v plamen svtlý a teplý a zaplašovati tak chladné stíny

svtobolu a pesimismu.

Nelze upíti, že Vrchlického básn „Z hlubin" z ásti jeví ta-

kovou snahu po usmíení a ukojení mysli rozervané; avšak snaha ta

jen zídka stává se platnou vedle proud opaných, a namnoze tyto

rozhodn drží vrch. Básník zdá se celkem býti na vážkách mezi ná-

zory idealistickými a nihilistickými, a práv toto kolísání a váhání

vzncuje ve tenái onu svrchu dotenou obavu, aby básník, patrn již

bloudící, zcela nezabloudil. Dle všeho zdá se však, že obav té již

ubývá oprávnnosti. V tom, co Vrchlický po oné první lyrické sbírce

dále uveejnil a uveejuje, ustupuje živel pesimistický nenáhle názorm
jasnjším, utšenjším.

R. 1876 vyšla nová sbírka lyrických básní: „ Sny o štstí. Ero-

tické intermegZO.**) Autor sám praví v krátké pedmluv: „Sbírka tato

jest pouze slabým odleskem velké knihy, jež nazývá se radost, láska,

mládí. Básník sml jen na chvíli nahlédnouti v pootevené listy její,

a snad spíše proto, že vyzpíváme díve bolest než blaho, že odíkání

trvá a láska mizí, zachytil tak málo jejích paprskv !
— Verše tyto

jsou toliko svtlejší stránkou tetího oddílu knihy „Z hlubin," a pece
musí prositi básník, by nebyly posuzovány mítkem jeho první sbírky.

Jiná kniha, jiné stanovisko." A „Sny o štstí" podaly skuten dkaz,

*) Nákladem J. Otty v Praze. 38. a 39. sv. „Ženské bibliotéky.
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že v básních „Z hlubin" nejevila se nám celá básnická osobnost, nýbrž

toliko jedna její stránka. Arci název pouhého „intermezza," pro „Sny

o štstí" zvolený, zdá se skoro nasvdovati tomu, že básník náladu

první sbírky své považuje za pravidlo, náladu sbírky druhé toliko za

pomíjející výminku. Z druhé strany zase dlužno klásti váhu na to,

že „erotické intermezzo" je „svtlejší stránkou" milostných básní první

sbírky i ve smyslu esthetickém, umleckém, nejenom co do látky a podntu.

Práv z utšenjší nálady plyne zde harmonie, jasnost a klidnost velmi

blahodárná. Samo sebou se rozumí, že hebounký závoj elegický, jenž

nad valnou vtšinou básní jest rozesten, vlastnostem tm ani v nej-

menším nepekáží. Hned v první básni (prost „Sloky" nadepsané) "za-

znívá do plných libozvuk štstí také mkce naladná struna, vzpomínka

to na záhadnou budoucnost lásky a písní básníkových. Ale jako zde.

tak jest i v celé sbírce vbec pece jen štstí lásky pevládajícím živlem

a bývá tlumoeno rozmanit i výmluvn. Nkdy proudí nadšení zvuky

svžími, jásavými, jako ve verších „Jen v lásce" nebo „To vdl bych

rád"
;
jindy mluví básník klidnji, unyleji, jako ve ..Slokách"' (na str. 10.),

„V sladké touze", „ekání" nebo v jemn smyslné „Písni" (na str. 88.).

Nkdy s plnou dvrou vítá lásku a volá: „Zde musím najít štstí!"

na konci „Potkání", jindy zase pedvádí si šastnou minulost v luzných

obrazech, jako v „Pohádce u okna" nebo jí vnuje nžné vzdechy na-

pojené vroucností citu a sladkou vní jihu : „Gondolicra", „Noc v jihu" . . .

Vrchlický vbec miluje dovršení básnického dojmu njakou myšlenkovou

pointou ; však pouhá reflexe nevystupuje zde pespíliš v popedí — jedin
snad pkná jinak báse „Na saních" v ohlede tom se ponkud liší

od ostatní sbírky. Píkladem pkné plnozvuné dikce Vrchlického a

vbec celého jeho spsobu básnní budiž tato píse (na str. 82.):

Sklo se tak. by Tvého Sela Roste na Tvé bílé hrudi,

dotekla se moje ústa, zlatý pel v Tvé srdce stásá.
abys v tichu uslyšela. jako kvt, jenž jaro budí
kterak nová píse vzrstá. a nám jaro lásky hlásá.

Roste Tvojím sladkým dechem, Roste tajných zvstí plna.

milou vní kolébána, když mne Tvoje náru stiská
jako zvonek mezi mechem, jak pramínku hbitá vlna.

nad nímž rdí se rže planá. když zazvoní na skaliska!

Roste pod nebem Tvých zraku, Sklo se, a v ni slza skane,
ve zátin sladkých snni: jež se chvje na Tvém viku:
jen líbej bez rozpaku, políbím T — a již vzplane

a se brzy v poup smnil plnou rži v Tvojím liku!

Vytknul jsem zde ony básn, které se snad každému, i dosti

písn posuzujícímu zalíbí hned pi prvním tení. Než i ostatní ísla

sbírky mají své zvláštní krásy, stojí alespo vysoko nad obvyklým

ováním šastné nebo ne&fastné lá-.ky mladické. Jen nkolik málo

básní valn pokulhává za ostatními, jsouc krásnému celku dojista na

újmu. Odstranním jich prosplo by se „Snm o štstí" rozhodn.

Nepatrnou híka na p., konící dvouverším: „Jak sladko v Tvojím

objetí — jest býti zíceninou!" — a to uprosted básní, z nichž každá

ži jaro života — prominouti lze leckomu, Vrchlickému nikoliv.

1 nkterých píležitostních verš (na str. 34: „Jak šastna Bpíš",

zvlášt pak „Irmé" na str. 46.) radji by tená pohešoval. „Erotické
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intermezzo" vbec by velice získalo i tím, kdy by výbr a uspoádání
zpsobovaly alespo zdání, jako by se jednalo o jedinou toliko lásku.

Vc ta netýká se snad pouze osoby básníkovy, nýbrž i formy jeho díla,

týká se jednoty, uzavenosti celého cyklu — ba, možno íci, že by se

teprve tím byla sbírka tcbto básní stala pravým cyklem, t. j. um-
leckým celkem.

—

Brzy po „Snech o štstí" vydal Vrchlický tetí sbírku : „Epické
básn." *) První, vtší oddlení obsahuje „Romance a balady" z roku

1870— 75, drubé pak je celé zaujato výpravnou básní „Satanela" na-

depsanou. Vzhledem k romancím a baladám dlužno titul „Epické

básn" vzíti cum grano salis. Každá z tchto básní má sice nco
epického na sob ; avšak ve valné vtšin jich má lyrika tak roz-

hodnou pevahu i co do rozmru i co do poetického významu , že

výpravný živel zdá se býti spíše jenom zevnjší záminkou k rozzvuení

plných strun lyrických. Tak na píklad mohlo by se o pathetickém

„Pohbu Alaricha" hádati, zdali by vtším právem nenazýval se básní

lyrickou než epickou. Jinde je rámec celku sice výpravný , ale

lyrické disgresse jsou patrn hlavní vcí, vlastním tžiskem; tak pi
oste satirické „Koisti oceánu," pi vzletném, odicky vážném „Hrob
Aturv," pi „Dešových krpjích" a j. v. Nkdy spokojuje se básník

tím, že nám sytými barvami poesie vykouzluje luznou scenerii („Lví

fontán"), jindy zase rozvinuje ped námi obraz situaní („Poheb
v lese," „Harald," „Romance" o Donn Kláe). Z básní, v nichž

pedevším zajímá vypravování dje, tedy vlastní živel epický, sluší

jmenovati: „Thorwaldsen," „O korunu," „Král Kanut," „Vlí stopa,"

„Slepý hudec," „První rže," „Ben Akiba" — a práv mezi tmi
jsou perly celé sbírky. Pakli to, co v nejužším slova smyslu nazý-

váme „epickým," t. j. klidné, objektivní vypravování dj vnitních

i zevnjších, u Vrchlického stojí teprve v ad druhé, za živlem lyri-

ckým, musíme z druhé strany zase uznati, že velmi šastn dovedl

uhoditi na pravý tradicionelní tón nordické balady nebo jižní romance,

kde látka tomu pála. Nebudiž ostatn to, co zde eeno o epinosti

tchto básní, vykládáno kiv. Nevytýkám tím žádnou chybu nýbrž

toliko charakteristickou stránku tchto zpv — zdali zárove i cha-

rakteristickou stránku umlecké povahy Vrchlického, o tom se dosud
nelze vysloviti s plnou jistotou, dlužno vykati publikace další.

Co se látek týe, jeví Vrchlický ve svých epických básních

uznání hodnou mnohostrannost ; ne snad proto, že sáhá do velmi roz-

manitých obor, nýbrž spíše proto, že umí nalézti každé látce pi-
mený spsob podání. Chválu tu lze aspo valné vtšin tchto zpv
udliti s nejlepším svdomím. Zejména v baladách erpaných z boha-

týrského svta nordického vyhnul se Vrchlický šastn nebezpeí, jež

jakási drsnost povah a nehoráznost píbh nezbytn s sebou pináší,

a zjemnil mnohý píkrý moment, aniž by jej byl oslabil. Báse „O ko-

runu," látky práv v ohledu tom ponkud choulostivé, smí slouti nej-

lepší z tohoto kruhu — ovšem vedle „Haralda", v nmž tak úinn
spojena je kouzelná romantika dna moského s perspektivou na život

*) Nákladem J. Otty v Praze . II. „Salonní bibliotéky."
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bohatýrský v bohatý obraz, celým dojmem svým luzné proudy zvuk
hudebních pipomínající. „Král Svegder" zase je nejslabší z tchto

balad; úinkuje jako pouhá episoda, k jejímuž plnému porozumní

schází vztah k ostatním osudm Svegderovým, která sama o sob tudíž

je ponkud záhadná. Jih zastoupen je nejlépe „Španlskou romancí,"

lehkým pvabem a jemným humorem svým velmi milou.*) Romance

na str. 97. není šastn založena. Nahodilé setkání se rytíe s dívkou,

s mnichem a s básníkem v oase na poušti jako na njaké procházce

velkomstské, úinkovalo by snad lépe, kdy by již pedem bylo po-

jato rozhodn humoristicky, a nedím drasticky. Mezi básnmi obyej-

njších látek sluší nazvati nejzdailejší „Dešové krpje." Pkné
„Jarní romanci" škodí toliko náhlá, nedosti zprostedkovaná, tenáe
tém zarážející katastrofa : „i rozpláe se kouzelník a sám si hlavu

srazí." V nžné, nad míru poeticky myšlené „Zimní pohádce" hledáme

bezdky jakýsi skrytý allegorický smysl, jejž tam básník patrn vložiti

ani nechtl. Zmínné již básn „Hrob Aturv," „Slepý hudec" a „Ci-

gánovy housle" jsou vynikajícími ozdobami této sbírky, však vítzný

vnec piknul bych jinému trojlístku; jsou to: „Thorwaldsen," „První

rže" a „Ben Akiba," zajisté nejzralejší práce Vrchlického, i obsahem

svým, i podáním jeho. Nkdo mohl by snad namítnouti, že úvodní

boulivá slova Thorwaldsenova jaksi nesouhlasí s celou umleckou po-

vahou tohoto mistra, že slova ta mají spíše ráz Michelangelovský —
však co záleží v pípad takém na jménu historickém: báse je krásna,

nech její hrdina jmenuje se tak i onak. „Ben Akiba" dojímá nás

pedevším hloubkou a vroucností citu, jakož i klidnou, vážnou formou,

„ První rže" pak zase nžností myšlenky, v nejluznjší roucho poesie

odné.
Jakousi zvláštnost mají tyto epické básn Vrchlického : jest jich

ke ticeti — a žádná z nich nedotýká se látky slovanské ! Však
jsme pesvdeni, že se Vrchlickému díve nebo pozdji namane vhodná

látka domácí nebo slovanská.

Druhým oddlením „Epických básní" jest objemnjší skladba

„Satanela." Dj koná se na Rhodu, za doby Johanit. První ást
básn (až ku stran 132.) je živá a svží, bohat protkaná bujnými

kvty pravé poesie ; záhadný zjev pvabné Satanely vzbuzuje plnou

sympatliii tenáovu. Škoda, že ostatek nestojí veskrz na stejné výši. Kata-

strofa pi procesí jest jaksi dlaná, ba psychologicky nesprávná. Nechci

ani nato klásti váhu, že se zde Satanela, bombardující biskupa peckami

datlovými, jeví zase zcela jinou, nežli ji vylíila pedchozí rozkošná

ta milostná; ale poínání si Roderigovo musí pekvapiti pi muži

rozumném, k tomu rytíi ádu Johanitv : okázale, s meem v ruce

protiví se rozkazm velmistrovým, nazývá celé slavné procesí „blázní-

cími blázny" a když byl pede tváí veškerého knžstva a rytístva

Satanelu v elo políbil a pohladil, vrací se „pevným krokem," jako by

M bylo nic nepihodilo. Zkáza obou milenc jest ovšem neodvratná.

Celá tato scéna pipomíná tak píliš na obvyklý spsob libret oper-

*) Nedopateni, j;iko ,.: n$u místo .. ; tlého" na konci této básn nebo
„skály spji* [§tr, 12<».) místo spi dlužno nezamleeti, aby z píštího
vydání zmizela.
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nich, že i mnohá opravdivá krása ostatních zpv dojmem tím velice

trpí. Zajímavé, originelní jest vidní velmistrovo v refektái, které

nám podává zárove rozluštní celého dje. Rozluštní to je však ne-

oekávané, nepipravené, tak že tenáe nezbavuje jakéhosi pocitu

sklamání. Osobnosti Satanely a Roderiga ke konci pozbývají dívjší

zajímavosti své, stávají se toliko metlou, jíž osud tresce nkdejší pro-

vinní velmistrovo. Slovem: básni té neschází nic jiného, nežli písnjší

komposice, promyšlenjší plán. Pozdimnul si zde epik, ne lyrik.

Z toho ze všeho, co bylo eeno o novjších dvou sbírkách

básní J. Vrchlického, patrn vysvítá, jaký význam básník ten má u nás

již nyní. Stojí zajisté v ad pední a dává nám právo, oekávati od

nho pro budoucnost díla, která by naše nová literatura mohla poí-

tati mezi své nejlepší. —
R. 1876 vydány ješt dv sbírky, o nichž dlužno se zmíniti.

Básn Miroslova Krajního, dokaly se bhem šesti let druhého vy-

dání. *) Pomry našeho písemnictví, jak známo, nejsou takové, abychom

o tom, že kniha z oboru pkné literatury po druhé pedstupuje ped
tenástvo, smli pomleti, jako o vci malicherné, lhostojné. Nestává
se to asto, zejména ne veršm, jimiž se kdysi mladý spisovatel po

prvé uvedl obecenstvu, není tudíž také frásí, nazývali to kdo potšitelným

zjevem. Krajníkovy básn jsou, vyjma nkolik málo ísel, vesms
erotické, vtšinou ovšem lyrické. Píze obecenstva zdá se nasvdovati
tomu, že uhozeno v nich dosti šastn na struny, jichžto zvuky bývají

vítány. Povšechný ráz je lehká hravost, milující zvlášt jakési vtipné

piostení, a bez okázalých reflexí, mén pak energie nebo pathos.

Proud vyššího vzletu odického nesmíme ve verších tch hledati, ale

také v nich nenajdeme svtobolné rozervanosti. Hlavní pedností

básní tch jest jejich forma. Verše a rýmy jsou plynné, uhlazené,

dikce jasná a pirozená, patrn dobe promyšlená, celá technická

stránka vbec svdomitá. Ba, mohlo by se zde onde i právem

vytknouti, že innost rozumová pevažuje obrazotvornost. Práv tato

struná, povrchní charakteristika naznauje již Krajníkovy schopnosti

pekladatelské. V skutku pak získal si výteným svým pekladem
Rérangera trvalou zásluhu o eskou literaturu, vtší, než pvodními
básnmi svými, a i ty mezi zjevy podobného druhu vždy zaujímati

budou estné místo, jakž tomu i zevnjší úspch nasvduje. Druhé

vydání liší se od prvního hlavn tím, že nkterá ísla slabší nahrazena

jsou novými básnmi lepšími. Jsouli zde onde pídavky ty rázu ponkud
jiného, tak že jimi jednolitost zejména prvního (výhradn lyricko-mi-

lostného) oddlení jaksi utrpla, dlužno z druhé strany zase konsta-

tovati, že lepším, soustavnjším uspoádáním látky sbírka rozhodn
získala. (Dokonení.)

Dr. O. Hostinský.

*) Nákladem dra Grégra a Ferd. Dattla v Praze 1876.
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OSV TA

Doly Kutnohorské.

Píspvek k djinám eského hornictví.

Podává

dr. Vilém Kurz.

II,̂nohof ješt v Horském okolí pamtník bývalého ruchu na silnici

^císaské ili Vídenské. Proudy cestujících a povoz se ani ne-

jtob trhly a mnohá hospoda pi silnici byla výnosnjší než nkterý
panský statek. Pivstal-li si pocestný v Praze dosti asn, mohl

se na první nocleh dostati na „Skalku" nebo „Nepíze." Zde pe-
nocoval pod Kankem na historické pd — historické nejen proto, že

krajina byla mnohonásobným bojištm— ale že jest i kolébkou eského
hornictví jakož i hornického zákonodárství.

Silnice Vídenská má mnoho kižovatek, a na jedné z nich stojí

„Skalka." Zde kižuje se silnice císaská s vozovou cestou od Starého

Kolína a silnicí, jež vede pes Kank do Kutné Hory. I tato cesta

vídala kdys lepší asy; ale tch nepamatuje již nikdo. Tudy vozívaly

ady povoz díví a devné uhlí z „Bašt" za Starým Kolínem na
Kank a do Kutné Hory. A to díví bylo z daleka; až z Náchodská,
z Krkonoší a z Kladska plavilo se po Labi k Veletovu, kde se od
blavního proudu Labského oddluje prplav ku Starému Kolínu. A tímto

prplavem dopravovalo se díví po vod až na Bašty, veliký to mlýn

Labský, jenž dosud jako njaký zámek nad plochou krajinou polabskou
se vypíná. Na Baštách chytali piplavené díví a vozili ho po vozech

k dolm. Stíbrné doly Kutnohorské a Kakovské spotebovaly spousty

díví a uhlí. Sázel se ohe v kutištích, aby popraskala skála a dal-

šímu rozdrobení pomocí dlát a špiák pístupnjší se stala. Ano,

dávno již znali naši pedkové trhací úinek stelného prachu a pece
sázeli ješt ohe v dolech. Devným uhlím pak pražily a tavily se

rudy a kyzy stíbrné, mdné a olovné. Není divu, že lesy Kutno-
horského okolí byly brzo vykáceny — a dosud jest ta krajina bezlesá

— pak došlo na vzdálenjší krajiny, ano pomýšlelo se dokonce na

36
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prplav z lesnatého Kladska k Labi ! — A kde jsou nyní zbytky toho

ilého života hornického?

Doly jsou zasypány neb zatopeny; stroje odvezeny, znieny neb

zanechány v zapomenutých šachtách, Jichž poet kolem Kutné Hory jest

množství; „hut" pemnny jsou ve vojenskou stelnici, a do nedávná

byli havíi v Kutné Hoe vzácností, vídanou jenom o slavných po-

hbech, když 12 muž v havíském kroji tvoilo Kutnohorský pomp
de funbre. Jenom lysé haldy zvstují slavnou minulost a smutný

úpadek Kutné Hory.

Cestou od Bašt se dávno již nevozí díví na Kank, silnice Ví-

denská jest jako vymelá a Skalku pemnili z hospody na dvorec

hospodáský. A tak bylo po mnoho let.

Ped dvma roky oživila se opt Skalka: peváželi dobrou ornici

z malého záhonu polního na sousední roli a brzy rozhlásilo se po

okolí, že se zde bude opt dolovati na stíbro ! Zprávu tu pinesly též

noviny, rozmlouvalo se o ní po všem okolí, a rozmluvami oživily se

vzpomínky na lepší asy i nadje na skvlou snad budoucnost. Žel že

nepokraovaly práce na Skalce se stejnou rychlostí, jako bujná fan-

tasie tch, jež tento podnik zajímal. Z prvu pracovalo na Skalce asi

20 haví s lezcem hloubíce šachtu. To je práce nade vše pomyšlení

zdlouhavá, a hloubky pibývá nepatrn, když každá hrouda a každý

kámen musí se rukou lidskou na den vyvážeti. Šachtu pikryli zatím

devnou boudou, postavili nad ni rumpál a veliké runí erpadlo, aby

zmohli vodu, kteráž u veliké síle od blízkého Labe sypkým pískem

a náplavem prosakovala. Pozdji, asi ped rokem, postavil se ádný
dm po jedno patro a pivezeny byly parní stroje na vyvážení hornin

a erpání vody; také haví pibylo. Halda kolem nové stavby rychle

vzrstá, kou valí se vesele z komína a hmot stroj rozléhá se po
všem okolí.

Zatím si nového souseda Skalky pocestní málo všímají, jedouce

po severozápadní dráze nedaleko kolem, avšak brzy bude každý zv-
dav se poptávati na nov oživený stíbrný dl, jenž po drahná léta

byl zdrojem bohatství a moci celé okolní krajiny, ano vší zem. Jest

ovšem záhadno, dospj eli nové dolování k bývalému rozkvtu, neb ale-

spo k tm rozmrm, jakými honositi se mže sesterská Píbram, té

doby nejhlubší dl na celé zemi — : avšak tolik jisto jest, že nikde

po echách nebyly nalezeny rudy bohatší na stíbro a u vtším množství,

nežli práv v nejbližším okolí Kutné Hory. Dojista chovají hlubiny

tyto ješt zásobu pehojnou, a není potebí le vytrvalé práce spojené

s dokonalými technickými prostedky našeho století, aby zrušena byla

kletba, která poklady v hlubinách ví že. Ovšem nejsou staré doly Kutno-

horské a Kakovské pístupny pímému ohledání, jímž by se zjistiti

dala jakost a mocnost starých žil rudních ; chtjíce pak se pouiti

o pomrech starého kutní, o bohatství dolv a jakosti nerostv, z nichž

kovy se vyrábly, musíme se ohlednouti po zprávách starších, pokud

se na naše doby zachovaly.

Podivno, že se tak málo nalézá pvodních a vrohodných zpráv

o zdejším dolování, jež pece bylo déle než pl tisíceletí hlavní tepnou

Kutnohorského života a zajímalo též kruhy širší, daleko za hranice
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ech. A pokud i djiny dol zachovány jsou, táhnou se více k udá-

lostem mstským a zemským, nežli k výrob kov. Z djin obecných

musíme si pak asto teprv úsudek tvoiti o rozkvtu neb úpadku dolv.

Povst rozšíená po okolí Kutnohorském vypravuje, že mnich

Antonín z kláštera Sedleckého r. 1237 našel ryzí stíbro v lese na

tch místech, kde nyní Kutná Hora stojí, a od té doby prý dolování

pvod vzalo. Než zdá se býti pravd podobnjší, že již ped rokem 1230
dolování v plném proudu se nalézalo. Dle Sternberga *) poalo se

kutiti asi o 20 neb 30 let díve za Pemysla Otakara I., nebo
Vácslav I. vystavl již „nádherné msto" a nadal je majestátem, jejž

r. 1261 stvrdil jeho syn Pemysl Otakar. 2
) Pemysl Otakar II. odvedl

pak roku 1278 na 500 pracovních koní z dolv a nkolik tisíc hor-

ník do války , ze kteréž se snad nikdo více nevrátil , zahynuli na

Moravském poli. Nyní sob hrub ani pojmu uiniti nedovedeme

o velikoleposti tehdejších pomr hornických — nebylo valn ublíženo

ruchu hornickému takovouto ohromnou ztrátou. Již za dva roky byla

v Kutné Hoe založena residence královská, která však roku 1300
stala se mincí a od lidu nazvána byla „Vlašským dvorem" dle Vlach,
kteí sem ze Florence povoláni byli, aby razili stíbrné peníze. Byly

to známé eské groše, jichž se 60 ze hivny stíbra razilo. Téhož
roku byl té*ž základ položen k nádhernému chrámu sv. Barbory, jenž

dosud obdiv vzbuzuje u každého navštvovatele, a v následujících 250
letech ješt sedm jiných kostel pibylo, které dílem v Hoe, dílem

na Kaku z dchod horních neb od soukromník z bohatého rudního

požehnání vystavny byly.

V tento as nejvyššího kvtu a nejvtšího rozšíení hornických

prací (na zaátku 14. vku) páí vrchní horní rada toskánský Haupt 3
)

výtžek stíbra na 106.664 hivny do roka. Tehdy obdaena byla

Hora privilejern zvláštního soudu horního a osvobození od daní i po-

sádky. Ovšem zastihly Horu rozliné pohromy živelní (zvlášt r. 1348),

avšak po as vlády Karla IV. tšily se doly celkem z bohatého zisku

rudního. Tak oslavuje se r. 1368 za rok zvlášt požehnaný. Cena

pozemk dostoupila výše neslýchané, dle kupní smlouvy z téhož roku

stál lfj° dol asi 2000 zl.
4
) Ano bohatství msta bylo tak proslulé,

/< mohla Kutná Hora ve spojení s nkterými jinými msty ruiti za

krále, když kupoval marku braniborskou.

Po smrti Karla IV. nastal úpadek dol za píinou obecných

nepokojv, avšak nepestalo se dolovati ani za bouí husitských.

Žižka pišed dne 21. dubna r. 1421 do Hory, zastihl ješt 30.000

') Graf Kašpar Strmberg: Umrisse einer Geschichtc der bflhmischen Berg-
werke. Prag, L886.

*) Tento jakož i jim- majestáty obsahuje v opise „Kniha památní pi práv
Kafikovském pánv starších nad baven a raddy, sepsané <>*l r. 1697 L70S

od Adama Frantze, souseda, písae a konšela Kakovského."
) Iheodor //"<//</.- Gtataehten ftber das Bergwerk au Kuttenberg nud Uber

scinc Wiederbelebung. Verfassl 1866—7. (Berg- und Bfittenmannisches
Jahrbuch. X. Band. 1861.), Dag. 18.

i Megerle ><»> MHhlenfeld: fterkwurdigkeiten der k. íreien Bergstadt
Kuttenberg und dea daselbst befindlicnen oralten Silberwerkes. wien,

p. L48.
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horník pi práci, a zasypal dl Oselský, z nbož se denn na 1220

vder bohatých rud dobývalo. *) Po odchodu Žižkov zplenil Zikmund

msto, a když po dvou letech Žižka opt se vrátil, vypálil msto znova

a obyvatele vyhnal. I zstaly pak doly opuštny.

Za Jiího z Podbrad zaala se Kutná Hora teprv zase zalidovati

a horníci chopili se znova práce v dolech. Již po 60 letech pispívaly

doly týdn 20 kop groš na vystavní hradu Pražského a odvedly k tomu

úelu na 258.000 zl. Též chrám sv. Víta na hrad Pražském byl vtším

dílem vystavn z píspvk Kutnohorských. Ano celý dvr krále Vladi-

slava vydržován byl skoro výhradn z dchod mince Kutnohorské.

Výroby zvolna ubývalo, pece ale obnášel tehdy (r. 1523) vý-

tžek z dol ješt na 17.691 hivnu stíbra a 1677 cent a 5 liber

mdi. 2
) Byl to bohužel poslední výkvt slavných dol tch ! — Nov

odkrytá Amerika zaplavila starý svt laciným stíbrem i zlatem v té

míe, že se pracné dobývání drahých kov nadále již nevyplácelo.

Doly Kutnohorské zápasily nad to s mnohými obtížemi : rudy dobývaly

se z velikých hloubek, 3
) rudy i voda musily se vyvážeti lidskou neb

koskou prací, jelikož se vody nedostávalo na vodní „kunšty," velmi

zhusta nedostávalo se též paliva k sázení ohn v dolech a k tavení

v hutích, kterýmižto okolnostmi se výroba Kutnohorského stíbra valn
zdražovala. Akoliv se ješt v polovici 16. století vytžilo prmrn
každoron 12.700 hiven stíbra, byla pece cena výroby již menší

nežli náklad, ponvadž stíbro pozbylo své ceny.

Kutnohorští pracovali sice ješt dále, ale se škodou. Nejprve

sob stýskali a dosazovali
,

pozdji pomýšleli na opuštní chudších

dolv. Ve zpráv hašplíské o Horách Kakovských z roku 1585 4
)

teme stesk na vodu rozmáhající se v dolech a zprávu o dolech, „kde

by se ješt dobré a užitené k pavunku 5
) vynachúzely." Škody, s ja-

kými se toho asu dolovalo, byly ohromné. Dle „Extraktu z knh
úadu J. M. msta horního Hor Kuten jest sumovn všech cupusv 6

)

J

) V Kutné Hoe má se vbec za to, že slavný dl Oselský, o nmž prone-

seno prý proroctví, že „Kutná Hora bude v štstí státi, dokud „Osel"

bude váti," se nalézal pímo pod kostelem sv. Barbory, však není tomu
tak. Grimm dokázal ve svém pojednání (Uber den alten Bergbau bei

Kuttenberg. Mít Beziehung auf Herrn Th. Haups „Gutachten etc." von
Johann Grimm, k. k. Oberbergrath, v témže svazku hornického aso-
pisu), že dl „Osel" ležel na východ od Kaku blíže Sedlce.

2
) Miihlenfeld 1. c. p. 149.

3
) O hloubce dol Kutnohorských panoval do nedávná ve všem svt mylný
náhled. Byly pokládány za nejhlubší na celé zemi na základe nepod-
statného udání stedovkého mineraloga Agrikoly. Arnošt Vysoký po-

chyboval již r. 1856 o hloubce udávané na 500° pi starém dole Oselském,
po nm pak Grimm v malém kritickém pojednání (Uber die Teufe der

alten Bergbaue bei Kuttenberg. 1860.) dokázal, že žádný za starých dol
podobné hloubky nedosahoval. Opíraje se o úední zprávu Zikmunda
Práska, písežného znalce, jenž r. 1531 Oselský dl zmil a na 260V2

dumploch (dolových láte po 4 eských loktech) hluboký uril, pevádí
Grimm nejprv tuto šikmou hloubku na svislou a udává pak 550 metr
jakožto pravou hloubku Oselského dolu.

') Z „knihy památní," již díve uvedené.
5
) Pavunk, pavovati = bauovati, z nmeckého bauen.

ti

) Cupus == Zubusse.
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na Kaku, Taurkaku *) i na Horách stíbrných ode všech náklad-

níkv a kverkv 2
) pi všech dolech a vortech 3

) za nížepsaná 4 léta

vyložených vzešlo a na hory pronaloženo na kopy míšeské poítajíc

penz propavovaných všech v jedné sum 30.190 kop 56 groš mí-

šeských od 1. 1592 až do 1595." 4
)

Pes všechny nesnáze kutilo se horliv, a ilý hornický ruch po-

skytoval v okolí Kakovském neobyejné divadlo, tak že se nezídka

i z daleka dostavovali vzácní hosté na tu podívanou. Tak r. 1593

„Arnošt, krále Rudolfa bratr, vracejíce se z Prahy do Rakous, hned

od Kolína ke Kaku se obrátil a tu prve nevídanému na 14ti trejbích

rud a kyz hnaní velice se podivil." 5
) Tehdy (r. 1596) udáno vý-

kazem úedním „koní živých i s umrlými J. M. králi náležejících pi
horách Kutných — v sum 298 koní, (mezi nimi) s kterými se uhlí vozí

45" atd.
G
) Ano Horští chápali se také nových prostedk k zvelebo-

vání klesajících dolv. R. 1539 nalezena byla m ve vodách, jimiž se

topily hlubiny. Zaali z nich vyrábti skalici mdnou a kamenec, a

výroba ta trvala až do konce 16. století, nebo ješt r. 1597 vydáno

bylo „Poruení od slavné kr. komory eské v píin Kašpara Werneka
a Rychtáe Kakovského v uinném výboji k nmu do hutí kamencové

pod Kankem k porovnání jich s úadem Kakovským odeslané." *)

Však tato odvtví výroby brzo za své vzala. A poátkem 17. sto-

letí rozhodla se král. komora eská, že se opustí doly na „Starém

eském Kaku". Tak se nazývala ada dol, táhnoucí se od Libenic

skrze msto Kank až k nynjší tešovce „v Šipcí" nad mstskou
stelnicí. Proti tomu zaslali „starší a konšelé též dlníci horní pi
Starém eském Kaku na Horách Kutných" žádost, „aby J. M. neupu-

stila od pavování na Starém eském Kaku, ponvadž by kverci sami

s to nebyli , aby náklad vedli. Vždy byl tento Starý eský Kank
slavný, a dobré kyzy dával a též nyní dává týdn 30 i více hiven
stíbra a ron mnoho set cent md, za niž se do nkterého tisíce

kop mís. trží."
8
)

Téhož roku svoláno na den Všech Svatých shromáždní všech

horníkv a ten jest pipiš, že za týden má býti Starý eský Kank
opuštn. Shromáždní ale vyslalo ze svého stedu Zikmunda Brod-

ského a Jana áslavského s rekursem, z nhož mezi jiným vysvítá, ze

cent mdi tehdy placen byl 24 tolary. 9
) Píštího roku ve stedu po

sv. Dorot tena resoluce, aby Kank hned po ten týden pustý zstával,

že J. M. pouze Taurkak držeti bude. 10
) A skuten sthovaly se

') Taurkak, nyní Tnrkak pochází z nminy od Dauergang, ponvadž
to byl coiik naplnný stálou žilou kyzv a lcštncv. Nalézá se na se-

vcrnim svahu vrch Kakovských.
) Kverci Gewerken. Spolení podnikatelé, podílníci jednoho dolu.

irt Ort, místo, kde se ruda dobývá, kutišt.
') Knilia památní Xro. 107. Arch F. list 9.

natrž, pipsáno cizí rukou.
uoitéž, Jíro. 109. P. 11.

imtéž, Xro. 111. K. 1.

• Tamtéž, íro. 124. L. 2.
9
) Tamtéž, Xro. [26. L. 7.

,e
) Tamtéž, Nro. 126. L. 9.
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v pátek po nedli Invocavit všecky vci z Kaku na Vlašský dvr. *)

Všechno obyvatelstvo náek vedlo, ale nebylo s to, aby všeobecný

úpadek dol zadrželo. Hlubiny stále vodu pily, až celé utonuly.

Pozdji se sice zase kutilo v nkterých dolech na Starém eském
Kaku obecným nákladem, a to v šachtách: Mladá Plymle (Blíimlein),

llabštein a Hoppy, Nová a Panenská šachta i Saffary — avšak výsledek

byl neutšený.

Nepokoje náboženské a následující válka ticetiletá pisply ovšem
k rychlejšímu úpadku dol Kutnohorských. Dojemný obraz smutného

stavu obou horních mst podává „Piznání usedlosti" 2
) sepsané

v 6. roce po skonení ticetileté války. Tehdy vykázáno za píinou
vymení daní na Kaku: hospodáv, kteí role mají 29, jejich

usedlostí pustých 4, hospodáv bez rolí 6, jejich živností pustých 6,

usedlostí dokonce shoených 36, dohromady 81. Bylo tedy 35 obyd-

lených stavení na Kaku a 46 pustých a zboených

!

Ale pes všechny svízele válené nepestávali v Kutné Hoe
pece nikdy úpln dolovati, akoliv pomry asto zrovna zoufalé byly.

Hrab Sternberg cení veškeru výrobu stíbra od r. 1240 do r. 1620
na 8,440.000 hiven, z ehož na rok prmrn pipadá 22.211 hiven.

Zdá se však, že výtžek v ten as nejbohatšího požehnání rudního

znan vtší byl.

Z pozdjších let udává se výroba spsobem velmi rozdílným

;

a nelze rozliná udání srovnati v souhlasný celek. Nesrovnalost tato

vysvtluje se tím, že se jednak uvádí výtžek dol ve hivnách stíbra,

jednak dle ceny výrobk aneb dle istého užitku plynoucího z výroby.

Dle Haupta 3
) vyrobilo se od r. 1639 až do 1708 ron 14.565 hiven,

celkem tedy v tchto 69 letech 1,005.000 hiven, roku pak 1730 za

100.000 zl. stíbra i mdi. Proti tomu udává zpráva horního úadu
Kutnohorského ze dne 3. kvtna 1738 4

) roní výtžek z let 1572— 1602
na 210.868 zl. a v letech 1624—1738 na 20.702 zl., konen, uvádí

podobná zpráva, 5
) že od r. 1706—1746 se ron vytžilo za 48.265 zl.

stíbra i mdi.

l

) Tamtéž, Nro. 127. L. 9.

*) Tamtéž, Nro. 188. P. 15.

•) Haupt 1. c. p. 32.

') Kutterberger Berghofmeistersamts-Bericht ddto. 3. Mni. 1738 dass,

nachdem man aus den alten Rechnungen griindlich ernirt hat, ab Ao.
1072—1602 mithin durch 27 Jahre bis 5,693.460 fl., mul wiederum ab
Ao. 1624—1736 bis 2,318.600 fl. an Silber und Kupfer effective erzeuget
worden, eben ein Gleiehes, wo nicht ein Mehreres, da es zu dato an
Gottes Segen nicht ermangeln thn, in Zukunt auch daselbst zu erobern
und solchen nach dem Universo bei diesen ohnedem geldkleinen Zeiten

nur von Kuttenberg nicht ein geringeres Adminiculum beizuschaflVn,

sich im Stando zu befriedigen thut". — Z Archivu horního revírního

komisaství v Kutné Hoe.
*) Ddto. 12. Dezember 1746. . . . „damit das im Vaterlande so viele Saecula

fortgedauerte Kuttenberger Bergwerk (welches, ohne auf die alten Schaetze
zu gedenken, nur noch in den letzten 40 Jahren an erzeugtem Silber

und Kupfer uber 1,930 G15 fl. dem Landesfiirsten und Publicum zu Nutzen
ausgebracht und gegenwaertig seit etlichen Wochen, besonders in dem
neuen Skalker Werke wiederum gesegnete Erzanbruche hat;) fernerhin

auf imsere dankbaren Nachkoemmlinge conservirt werden moechte.
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Až do druhé polovice 18. století dolovalo se s výsledkem m-
nivým, asto nepíznivým. Byly mnohé okolnosti na závadu vydatné

práci hornické. Skoro každá zpráva úední stýská sob na nepravi-

delné a nedostatené dodávání devného uhlí k hutím a na živelní

pohromy v dolech. Zejména to byla osudná rána, když se r. 1731
na panství Malešovském protrhlo osm rybníkv a celé údolí jakož

i hut a nižší doly zaplavilo. Nad to stávalo se, že dobré rudy byly

velmi nesouvislé, nalézaly se jen v malých, ledvinitých shlucích, a stálé

žíly obsahovaly pouze chudé rudy, nejvíce kyzy. *) Z nález pozoru-

hodných budtež tyto uvedeny: Roku 1737 dne 11. kvtna se ozna-

muje, že v Josefském dole se nalézá „sckones, reines Kupferkies;"

1748 na Skalce „Weissgiltig- und Rothgiltigerz, " téhož roku v dole

sv. Antonína „Weiss- und Rothgulden," avšak jen v malých peckách;

r. 1756 antimonit beze stíbra; r. 1757 dne 20. záí jmenuje se ve

zpráv „Schwarzkupfererz;" téhož roku dne 8. dubna 2
) a roku násle-

dujícího dne 10. ervna 3
) oznamují se vzácné nálezy stíbronosných

nerost na Skalce.

Následkem mnohonásobných nezdar v dolech a stálého nedo-

statku paliva ubývalo v dolech pracovních sil, a rovnou mrou též

výroby. Roku 1748 zaalo se opt ponkud úsilovnji dolovati; do
Kutné Hory pikázáni byli úedníci z Uher a zamstnáváno na 40 hor-

ník v dolech. Avšak po uplynutí zkušebného ptiletí vykazuje se

ztráta pi nepatrné výrob. 4
) Podobný výsledek vykazuje šestiletý

pehled z let pozdjších (1763—68). 5
) Dovídáme se z nho, že se

dolovalo již pouze na Turkaku a Skalce nákladem státním, privátních

') Bericht ddto. 1768 iiber den Tauergang. „Diese Gaenge haben die Eigen-
schaft, maechtijíe und anhaltende, jedoch nur 3

/4
—1% Loth Silber und

1

1

—

Ví fí- Kupíér baltende Erze zu fuhren." Dále jest pipojen návrh
na opuštní Taurkaka. — Okolnost práv uvedená považuje se asto za
hlavni píinu nezdailých pokus pi dolových podnicích v posledních
Btoletich. Zdá se též, že na mnohých místech ubývalo stíbrného zrna
pi rudách do hloubky, ponvadž pi povrchu rudy stíbronosné zv-
traly a ztrátou zemitých souástek bohatšími se staly na stíbro. Téhož
náhledu jest Grimm ve svém pojednání svrchu uvedeném; týž náhled
uvádí též Nauný Slovník, ve lánku „Kutnohorské doly," jenž hlavn
na základ uvedených prací llauptových a Grimmových zpracován jest.
1;. rirhnmeisteramts-Bericht ddto. 8. Apríl 1757. „Von dem weiteren
Erolg des neuen Skalker Bergbaues hábe gehorsamst zu berichten, dass
<;<>» sei Dank, mit der morgenseitigen Auslaengerung der letzten, mit
dera Querschlag ersclirottenrn Klut. ein ordentlicher edler Gang getroffen
wnrden. uelelier sich bei der (jberDrechung nach Anzeige mit einer, dem
ideaigea vreissgnlden Erz gleichend, nach der iffleiprooe flfter no—100
Jjofh tQberhaltigen Erzgattung gezeigt hat". — Dále se oznamuje, že
dfi] ten pojmenován byl sv. František de Paula.

3
) Ddto. 10. juni 17ó8. — „wie denn derorten (na Skalce) unlaengst eine
Druse von sprOdem Glasera oder sogenannten weissgulden Graupen ge-
troffen worden, wovon hiebei eine Stuffen zum gnaengea Emp&ng iiber-

tenden .sollen.-

tttenbeiger Berghofnieistenunte-Berícht in wa8 Stand das Kuttenberger
Bergwerk mno it4B getroffen und in was Stand dasselbe gegenwaertig,
naeinblicli zu End .í unii 1753 bestiindlich sey; er<\

ibenstandt Uber die umentHehe in dem kays. kttnigl. Kuttenberger
_h«)tmeisteramts-Kevier betreibende Berggebaeude mit Schluss des

1768 Jahres.
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dol že již nebylo, a že za všechna léta dobyto rud 13.017 ct.

105 lb., *) v nichž dle zkoušek obsaženo bylo stíbra 1299 hiven
6 lotv; z toho však vytaveny byly pouze 273 h. 4 lt. 1 denár

stíbra, zbytek koncem r. 17G8 ješt v rudách zstal. Celý výtžek
v uvedených letech byl 17.191 zl. 51 kr., proti tomu vydání 27.911 zl.

52 kr.
;
jenom v obou prvých letech bylo pracováno se ziskem, ostatní

4 roky se znanou ztrátou.

Za dlouhých válek francouzských byly doly Kutnohorské naprosto

opuštny. V našem století nescházelo sice podnikavosti , utvoil se

v Kutné Hoe dv spolenosti hornické, které pozdji v jednu sply-

nuly ; však nebylo dosti penz na vydatné dolování a scházelo úa-
stenství státu.

Pehlednemeli ješt celou prostoru, z jejíhož nitra od vk ply-

nulo bájené bohatství, musíme se pedevším podiviti nepatrné rozloze

její. Rozestírá se celý revír Kutnohorský na obdélníku mezi Pítokou,
Kutnou Horou , hospodou Nepízní a Libenicemi. Lze jej páiti na

74 tverené míle (4,000.000 sáh).

Zdejší rudní žíly jsou nejsevernjším výbžkem velké soustavy

couk, kteráž se táhne odtud na jih pod áslavu, Nmecký Brod až

pes Jihlavu. Veškera tato msta slynula ve stedovku svými doly

stíbrnými. Blíže Nmeckého Brodu u Frýdnavy doluje od pti let

spolenost pruská, i dosáhla již znaných výsledkv.

V okolí Kutnohorském pracovalo se na mnohých žilách, a nad
každou hloubeno bylo více šacht. Kroniká Koínek udává na p., že

za Otakara H. jenom na Kuklíku ve sto šachtách se kutilo. Haldy

kolem šacht, pokud ješt nejsou rozvezeny a srovnány, dávají pímé
svdectví o rozloze dolv. Dle mohutnosti hald lze alespo pibližn
posouditi dobu, po kterou v té oné šacht pracováno bylo. V tom
ohledu vynikají svými obrovskými rozmry haldy v mst Kaku a na
Turkaku, kde po mnohá století nepetržit dolováno bylo. Dle smru,
v nichž haldy vedle sebe seadny jsou, jest místy dosud možno uriti

smr rudních žil. Nesnadno však bývá vyšetiti, jak se který couk
jmenoval. Nejhlavnjšími couky byly následující: 2

) BejsMv couk,

v nmž proslavený Oslí dl se nalézal, mezi Sedlcem a Nepízní,

Turkak od Nepízn ke Kalvárii , Nifelský couk mezi Kalvárií

a Kankem, býval prý z nejbohatších dol stíbrných ; Starý eský
Kank od Libenic Kankem až k mstské stelnici Lorci, bývalému to

hradu pánv Loreckých z Elkouše; Hloušecký couk od Sukovu do

pedmstí Hloušek ; Greifský couk od kostela všech Svatých ke mlýnu
Králickému nad Bylankou s povstnou šachtou Tábor, hrobem to Hu-
sitv; Mišpulský couk západn od Hory se táhnoucí smrem od jihu

k severu, kde dosud „v mišpulkách" se íká; Kuklický couk od Grunty

kolem Kuklíku široce rozložený s nejvtším potem kutiš, která však

již ponejvíce za dávných dob opuštna byla; Královský couk s „krá-

lovskou" haldou, která se dosud v podob nevysoké homole proti

chrámu sv. Barbory na rovinách vypíná a ze svého vrcholu nejkrásnjší

J

) Starý hornický cent se poítal na 120 liber.
2
) Grimm 1. c. dle pidané tam mapky.
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rozhled na Kutnou Horu poskytuje ; konen Oselshý couk podél

Vrchlice pod kostelem sv. Barbory s hlavním dolem „Mlýnským," jenž

omylem za historický Oselský dl z couku Rejskova jmín bývá

Podobn jako se neví nic jistého o poloze coukv a dolv, není

skoro nic známo o nerostech, z nichž se bohatství Kutnohorských

dol prýštilo. Ze starých pramen není lze spolehlivých udání se do-

dlati a nových pojednání nedostává se naprosto. V té vci shodují

se oba pední spisovatelé o dolech Kutnohorských, Haupt J
) i Grimm. 2

)

A povážímeli, že tito na slovo vzatí odborníci svá dobrozdání sestavili

na vyzvání vlády, že jim pístupnými byly všechny úední prameny,

ano že úadové hornití jim ve všem nápomocnými byli: nezbývá než

vyznati se z veliké mezery v našem vdní, pokud týe se rud a ne-

rost kovových, ze kterých se kovy tavily.

Pokud mi bylo možno, zjistil jsem vyskytování se nkterých ko-

vových nerost dílem dle spolehlivých pramen, dílem dle vlastní zku-

šenosti. Jsou asi tyto

:

Zlato nalézá se pinášeno v kyzech železných a arsenových, na

100 kilogr. kyz jsou 2
-23—

3

- 75 gramu zlata (Grimm). 3
) Zvláštní

zlatonosné nerosty se nevyskytují.

Stíbro jest podobn jako zlato v nkterých kyzech a leštncích

nepodstatným pímskem, avšak pece tou mrou, že se hutnické vyrá-

bní jeho vyplácelo. Jest to zejména leštnec olovný jakož hlavní

stíbrodárná ruda, dále kyz železný, arsenový a blejno zinkové, pokud
v nich zrna leštnce stíbronosného vtrousena jsou. Staí znali již

velmi dobe podstatný ten rozdíl mezi leštncem a kyzy, prvý nazýval

se „ruda (kyz) dyjnovitá i tekutá," tyto pak sluly „kyzy suché neb

tvrdé" a bylo o nich známo, že jsou chudší stíbrem; pi tavení vyža-

dovaly písad.

Vedle mocných žil jmenovaných nerost vyskytovaly se jen zídka
nesouvislé pecky bohatších rud stíbrných.

Ryzí stíbro vyskytovalo se ob as ve „kourech", jak lid drá-

tovité tvary ryzího stíbra nazýval. Utvoilo se zvtráním nerost
stíbronosných blíže povrchu zemského.

Tetracdrit (leštnec plavý, Fahlerz, zvlášt v odrd bohaté na

stíbro Weissgiltigerz ili Weissgulden zvaný) dle udání obou uvedených

') Hauj)t 1. c. p. 69 praví: „Miihsam nur liisst sich die Zusammensetzuug
der Silbcnraenge in ihrer Wesenheit orkcnnen. Eine einzige Stuffe Blci-

gUns, aulbewahrt in dem altcrtliiiniliolicii Miinzhofe, ist die letzte Reti-

auio der grossen Metallforderungen; die ergrauten sterilen Haldou bieten

mi spkhenden Auge nichts dar. als ziuiickschnekciide gebleichte Steine

von Gneus, Arscnikkies und Quarz mit wenig Blcnde und einzelnen

Angea von Blejgtanz; die arohivaríschenundchronikaliachenNachrichteti
leiten nichr aut Schlusse als au dirckre Erkenntniss der Gang- und Erz-

arton; wisseiischaftliche Aufsa< f/.r der neueren Zeit sind uber Ittihmcns

§Encebirg8 seltenev ik Beschrefbungen der Blngvelige des
[ondesund miindlichc ílMilieferungen beschraenken sich au wenige un-

/ularii^lichc Mittljeí Ihii<í<*ii.

•, íirimm L c. p. 135.

mm 1. c. p. 163. Ti zkoušky na zlato byly provedeny v Píbrami
k naízeni Grimmové. Leštnec olovný a blejno neobsahuji ani stopy zlata.
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spisovatel, jakož dle správy hornické výše uvedené o Skalce a dole

BY. Antonína.

Argentit (leštnec stíbrný, Silberglanz, Glanzerz, Glaserz) dle

udáni Iíauptova i Grimmova.

Pyrargyrit a proustit (temnorudek a jasnorudek, Rothgiltigerz)

uvádjí se pod nmeckým názvem u spisovatel rovnž jako v útech
a správách z pedešlého století, nelze však rozhodnouti, zdali oba ne-

rosty spolen se objevovaly ili pouze jediný a který z nich.

Galenit (leštnec olovný, Bleiglanz) jest vedle kyz nejobyej-
njším nerostem kovovým a tvoí souvislé žíly. Byl ode dávna nejd-
ležitjší rudou stíbrnou podobn jako v Píbrami.

Pyrit (kyz železný, Sclwefelkies) a arsenopyrit (kyz arsenový,

Arsenkies) jsou na haldách zdejšího okolí nejobecnjšími zjevy. Za-

asté bývají horniny jimi a jejich rozloueninami cele zbarveny. Kyz
železný zvtrá na hndel a kyselinu sírovou, i barví svoje okolí ern
neb tmavohnd, kyz arsenový mní se vtráním v atrejch (Arsenik),

jenž barví matenou horninu žlutobíle. Na Kaku i Turkaku blají

se staré haldy utrejchem, a lidé roznášejí jej po echách pode jménem
Kakovské neb Kutnohorské hlinky pro šváby.

Chalcopyrit (kyz mdný , Kupferkies) vyskytuje se nyní ve

zdejším okolí pouze jako vzácnost, jen ti úlomky tohoto nerostu

dostaly se mi do rukou. Haupt a Grimm uvádjíce jej kladou za

nj znamení otázky. Pokud byl dležit pi výrob mdi a zdali vedle

nho ješt jiné rudy mdné se vyskytovaly, nelze uriti.

Sfalerit (blejno zinkové, peestek, Blende, Zinkblende) nalézá se

dosud obecn na haldách a všickni spisovatelé jej uvádjí.

Antimonit (leštnec antimonový, Grauspiessglanz, Spiessglanzerz

i Spiessglaserz) jest ve všech spisech uveden a nalézá se dosti hojn
dosud ve zdejším okolí. Stíbra v sob nechová.

Proti jiným dolm, ku p. Píbramským, jest uvedený tuto seznam

chudiký, není však pochybnosti, že v nm obsažena jest jen malá ást
nejobecnjších nerost kovových. Novým dolováním nebyl tento seznam

dosud nikterak obohacen a rozšíen. — Ve hloubení šachty dostoupili

prozatím již konce. Z prvu stídav proráželi vrstvy sypkého písku,

štrku a hlíny, pak hnali šachtu rulou, kteráž v celém okolí tvoí

podklad mladších vrstev. V rule prorazili nkolik nepatrnýcb žil

rudních, až konen ve hloubce asi 65 metr pišli na žílu leštnce,

kteráž dosti strm zapadala. Šachta byla ješt dohnána do hloubky

68 m. a nyní se dole rozšiuje ve prostor, na kterémž by nakládání

dobytých rud a vyvážení vod ped se jíti mohlo. Pak se založí váho-

rovná chodba, kteráž prorazí žílu leštnce a odtud se bude dvma
protivnými smry kutiti na žíle nadzmínné dle smru jejího.

Zatím nezbývá než trpliv oekávati výsledky nov zahájeného

dolování. Snad nás brzká již budoucnost pouí , zdali vbec a jaké

ddictví pedkové nám ve hlubinách zanechali.
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Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Píše

Josef Procházka.

(Pokraování.)

Zmohutnní Pruska za Fridricha II. patí k nejvtším událostem

18. století; hov zásadám revoluním povznesl král tento malou zemi

svou v adu evropských velmocí a zahájil dobu velikánských pevrat, jichž

konec podnes nelze najisto uriti. Prvním jeho inem bylo pokoení nové

dynastie rakouské a faktické vyvrácení starobylého císaství ínisko-

nmeckého, kteréž pak jen dle jména ješt až do r. 1806 živoilo.

Vykonav tuto první ást svého životního programu, uvázal se hned

po uzavení míru Hubertsburského chut v ást druhou: uinil

r. 1764 spolek s carevnou Kateinou II., jenžto smoval proti ne-

šastné republice polské. V tom jeví se jeho démonický duch, že dva

veliké státy musily za své vzíti, aby na zíceninách jejich povstati

mohla pátá velmoc evropská : království pruské. Pominouce toho, jakým
spsobem dostál obma úlohám, musíme zetel obrátiti k tomu, jaké

následky mlo zmohutnní Pruska na další postup a vývoj otázky

východní a jaký podíl má politika Fridricha II. pi vzniku nové, páté

války Ruska s Tureckem.

Prusko Fridricha II. bylo státem boivým; jeho psobením se

pátelství mezi Rakouskem a Ruskem již od r. 1726 panovavší zviklalo

aspo v té míe, že se po roce 1764 Prusko dlilo s Rakouskem o píze
samovládc Petrohradských. Státnický duch Kateiny II. brzy pochopil,

že následek míru Hubertsburského nemže býti jiný, než úplný rozklad

císaství ímsko-nmeckého a nesmiitelné nepátelství mezi Rakouskem
a Pruskem. Tradice Habsburské s Habsburky nevymely; dynastie

Lothrinská zddila dstojenství císaské v Nmcích a chtla proto

zstati prvním a jediným velestátem, ale velestátem nmeckým, Z druhé

strany bilo do oí, že idey Fridricha II. s ním samým nevymrou.

Prusko stavši se r. 1763 velestátem prozatím jen dle jména, ídilo

politice na venek jedinou zásadou, a ta znla: hrabivost a roz-

prostíravost. Tím zaseto ve stední Evrop hojné sím nesvornosti,

a zde kynula také hojná že tomu, kdo dovedl z této nové politické

konstellace co nejvíce pro sebe koistiti. Prusko patilo tomu, kdo mu
uinil nejvtší nabídnutí ; Rakousko nemohlo mu nieho podati, Rakousko
fftohlo jen žádati nazpt, a tak se Fridrich II., nechtje nieho ztratiti,

ovšem pak nového nabyti, vrhl s nejvtší ochotností hned r. 1764
v náru Kateiny II., která nezrosivši také starý spolek v dvorem
Vídenským, Btaia se pítelkyní dvou nepátel a mohla rozhodovati ve

spolku s Pruskem osudy republiky polské — pes odpor Rakouska, a ve

spolku s Rakouskem osudy sultanátu tureckého — pes odpor Pruska.

Naped pišla ada na Polsko. Dne 11. dubna 1764 podepsána
v Petrohrad smlouva mezi Ruskem a Pruskem, kterou se oba státy
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zavázaly, že chtjí hájiti práv a svobod republiky, že nedopustí, aby
byla zbavena práva volebního, a že se o to piiní, aby nebyl za

krále volen nikdo jiný, než „Piast," t. j. domorodec. Ve smlouv té

mluví se velmi asto o „právu," a celá smlouva jest bezpíkladným bez-

právím, jest vdomým útokem na samostatnost a nezávislost republiky.

Na základ jejím zvolen milec carevny, Stanislav August Poatovský
za krále; volba byla patrn „svobodná", nebo ji hájilo deset tisíc

Rus ped Varšavou a armádní sbor pruský na hranicích. Proti tako-

véto svobod a proti králi vnucenému povstala konfederace patriot,

která vyvolivši sob za sídlo msteko Bar v Podolsku, sedm hodin od

hranic tureckých vzdálené, dala si slovo, že složí krále s trnu, že vyžene

Rusy ze zem a staré svobody á zachovalosti polské zase obnoví. Ten
byl poátek vražedné domácí války, kterou se rozhodl osud nešastné
Polsky. Ani strana královská ani stoupenci patriot nemohli se obejíti

bez cizí pomoci; snm íšský zavolal Rusy, konfederace Barská vrhla

se v náru tureckou.

Porta dlouho rozvažovala, nehodlajíc se bez vážných píin
v rozbroje polské vkládati. Jen na doléhavé prosby patriot doruila
ruskému vyslanci ve Stambulu protest proti všemu míchání se cizích

mocí do vnitních pomr polských a proti obmezování svobodné volby

královské ; zárove pak stran národní kladla na srdce, aby zachovala

svornost, jinak že bude republika na posmch svým nepátelm a

konen jejich koistí. Když však i po volb vojsko ruské zstalo
v Polšt, a povstný Repnin fakticky provozoval v zemi vládu, když

francouzský vyslanec ve Stambulu Vergennes nepestával turecké stát-

níky upozorovati na ohromné nebezpeí jejich íši hrozící, nedovedouli

pekaziti zmáhání se vlivu ruského v sousední republice, když konen
i polské dámy zasypávaly harém sultánv drahocennými skvosty a

odalisky stranily polským patriotm proti Katein II.: obrátilo se

znenáhla smýšlení vlády turecké, a sultán i jeho rádcové osvdovali
své pátelství ke stran konfederaní. Pruskému a ruskému zástupci

v Caihrad dodány jsou noty, vyslovující žádost porty, aby ob vlády

vzaly svá vojska z Polsky nazpt; odpov byla chlácholivá: spojenci

prý položili sbory vojenské do republiky jen z té píiny, aby svou

vlastní est opatili a zárove svobody polské uhájili ; nijak prý ne-

obmýšlejí rozšíiti své panství na škodu krále polského. Neoekávaná
událost ukonila rázem všecko diplomatické jednání. V jižním Polsku

zuil krutý boj mezi vojskem ruským, od krále Stanislava Augusta
na pomoc povolaným, a mezi šlechtou konfederovanou ; a tu stalo se

nejednou, že rozprášené sbory polské, pekroivše hranice a pestou-
pivše na pdu tureckou, pronásledující Rusy strhly za sebou. Pi
takovéto píležitosti vnikl v msíci ervenci 1768 dav Zaporožských
kozák a oddíl vojska ruského do msteka podolského Balty, jehož

jedna polovice, Poláky obydlená, náležela k republice, druhá polovice,

Tatary zaujatá, k íši turecké. Rusové vítzstvím zpití zapálili msto
celé a obyvatelstvo vtšinou mohamedanské porubali. Na zprávu tu

stalo se v Caihrad tak povážlivé zbouení lidu, že válka s Ruskem
stala se nezbytnou. Darmo dokazovala Kateina II. — které nebyl boj

s Tureckem vhod, dokud vci polské celou její pozornost a opatrnost
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vyžadovaly — že porušení neutrálnosti turecké stalo se bez její vle,

darmo slibovala, že odvolá ruské vojsko od hranic tureckých a že dá

úplnou náhradu za škody zpsobené, ano že v krátké dob vezme

i z Polsky ruskou posádku: dne 6. íjna 1768 povolán k velikému

vezírovi ruský vyslanec Obreskov, jenž vyslyšev spoustu slov hanlivých

z úst vášnivého osmanského státníka, dle starého barbarského zvyku

do „sedmi vží" odveden a tuhým vzením opaten jest. To byl turecký

spsob, opovídati válku. Jest to válka pátá, jež trvala od r. 1769
do r. 1774.

Smutný stav ruských financí, nedostatené zízení vojenské a

k tomu ke všemu zápletky polské nutkaly vládu ruskou dtkliv
k míru. Proto zpsobilo turecké opovzení války v Petrohrad nemalé

zdšení, nutíc k nejvyššímu napjetí všech sil, jelikož tenkráte Rusko
muselo beze všech spojenc podstoupiti tžký boj s rozjiteným moha-
medanstvem. Rakousko stálo se záštím jen tžce utajeným neinn
v pozadí ; nebo pokud trvalo pátelství Ruska s Pruskem, nebylo lze

na spolupsobení kabinetu Vídenského spoléhati se, a Kateina II.

nemohla se zase bez pomoci Fridricha II. obejíti, nechtlali se svých

zámr na republiku polskou nadobro vzdáti. Prusko hledlo se stj

co stj na východ „zaokrouhliti," ovšem na úkor Polsky — a z toho

nepátelství Pruska k Polsku vzešly bezdné sympatie Vídn k republice,

z toho vyvinul se první, ovšem ped veejností úzkostliv tajený

spolek Rakouska s Tureckem, které práv nyní tasilo me ve prospch
ohroženélio Polska, ili, jak si ve Vídni pravili, v neprospch Fridricha II.

A tak nastal v otázce východní obrat víe nepodobný : Rakousko a

Turecko po staletém krvavém nepátelství sob podaly ruce.

Jakkoli prostedky ruské r. 1768 nebyly skvlé, byly prameny
turecké síly mnobem ješt vyschlejší a opovzení války tak penáhleno,

že mezi ohlášením a skuteným zdvižením boje uplynulo celé plletí.

Takovou mrou nabylo Rusko, eho v této nenadálé tísni nejvíce mlo
potebí — asu, a asem všeho. Jádro íše turecké (Osmané) bylo

smyslností vysíleno, bez ducha a života; janiai, díve hlavní sloup

moci turecké, zchoulostivli po dobu ticetiletého míru a stali se jen

tomu hroznými, kdo je z milého pohodlí vyrušoval, a to byla vláda

turecká. Sbory jejich nedoplovaly se již, jako to bývalo až do roku

1685, z takových mladík kesanských, kteí v letech dtských rodim
násiln odati a potom co mohamedáni vychováni a fanatickou nená-

vistí ke všemu kesanství naplnni, válenou slávu Turk po celém

rozšiovali. Od roku lG8ó tvoili janiai uzavenou kastu, do

které mli jen vlastní jejich potomci pístup, a od té doby dotkla se

i jich ona hrozná hniloba, kterou všecko povoln jest nakaženo, což

bylo turecké a mohamedauské
;
potomci bývalých rek stali se lenivou,

prostopášnou, jak v míru tak ve válce nespolehlivou, nejlepší síly

Mátu požírající chasou. Mimo to byly Turkm veliké pokroky, které

ostatní Evropa bhem osmnáctého velen uinila v umni váleném,

naprosto neznámou; jak válívali za sultána Sotimana, tak to

inili ješt po 200 letech. V ele státu byl tenkráte náhodou sultán

nad jiné osvícený a vzdlaný, jenžto -i povznesení kleslého státu

tureckého vytkl za úkol životní. A práv tento bystrozraký panovník,
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Mustafa III., došel konen smutného pesvdení, že ty asy už dávno

minuly, kde se mohl neúchranný pád íše osmanské ješt zastaviti.

„Zvrácena jest tato íše," lká sultán v jedné ze svých hásniek,

„a marná jest nadje, že se za nás opt povznese!" A že jsou turetí

úedníci státní vesms „niemové," to pesvdení Mustafa zvnil —
v jiné básni. Práv proto byly také marné sultánovy nadje, že by
snad šastná válka s Ruskem Turecko mohla k novému životu vskísiti.

Rusko vypravilo do pole trojí vojsko ; armád hlavní, které velel

kníže Golicyn, bylo uloženo, aby pojistíc sob Polsko vtrhla odtud

do Multan ; sbor druhý, jejž hrab umjancev na Malé Rusi souste-

oval, ml podniknouti boj s Tatary na Krimu a v Besarabii a vy-

mstíti se za strašné pustošení, kterého se v tchto stranách dopustil

poslední veliký chán tatarský Krim-Girai; vojsko tetí pod generálem

Medemcm vtrhlo do krajin kavkazských za tím úelem, aby získalo

etná mezi sebou nesvorná knížata gruzínská a vzpouru jejich proti

panství tureckému podporovalo. Zárove zpomnla sob vláda ruská na

kesany pobalkánské , které etní agenti do zbraní vybízeli ; na
erné Hoe poínal sob již od r. 1767 Štpán Malý co nejudatnji

proti Osmanm, a brzy vzplanul boj i na jiných místech, na Cypru
a Chiosu, kdežto jinde ekalo obyvatelstvo jen na zbra a olovo,

kterých že jim s potebu dodá, Rusko slíbilo.

Hlavním cílem útoku ruského byl Chotím, jehož se Munnich roku

1739 tak slavn byl zmocnil. A tu se opakovalo skoro totéž, co ped
30 lety. Veliký vezír chtje pekroiti Dnstr a do Podolská vtrhnouti,

pepravil práv asi dvanáct tisíc muž, když se eka vodami tak náhle

rozvodnila, že vetchý most od Turk zdlaný strhla a odnesla. Bez
otálení hnal Golicyn k veeru útokem na tento sbor od hlavního voje

ekou odlouený; nebyla to bitva, bylo to zabíjení, jehož hrzy irá
noc a zbsilý kik vojska tureckého na druhém behu rozestaveného

a pomoci nemohoucího zvyšovaly. Z dvanácti tisíc nevyváži ani jediný

;

co nepobito, utonulo pi útku v ece anebo zajato. Ostatní armády
turecké zmocnil se takový strach, že úprkem utíkala až k Dunaji,

kde bezpoetné množství opustilo o své újm prapory a dom se vrátilo
;

a po píkladu jejich uinila posádka Chotimská. Dva kozáci pes
eku peplavavše pinesli nazpt do tábora ruského zprávu, že jest

Chotim na dobro prázdný, naež se 8 muž zmocnilo jedné z nej-

vtších pevností tureckých, ve které nalezeno asi 20 nemocných a 184
dla s mnohými jinými potebami válenými.

Následkem tchto vítzství pozbyli Turci poslední zbytek dvry
v sebe, Rusové zas nepokládali už nic za nemožné. Na vnou památku
vítzství u Chotima založila Kateina II. vojenský ád sv. Jií; zárove
odvolán Golicyn a komando sveno Rumjancevu, jenž dosud u Bender
a Oakova proti Tatarm bojoval. Celé Multany a brzy na to veškera

Valachie byly Rusm oteveny, nebo jho turecké stalo se v obou

knížectvích tak nesnesitelné, že kesanské obyvatelstvo Rusy s jásotem

vítalo jako své osvoboditele. V listopadu 1769 1500 Rus porazilo

15.000 Turk u Galace a dobylo msta; skoro touž dobou odeslal

Rumjancev do Valašska 200 muž, a ta hrstka pibravši k sob na
cest ješt 200 Valach zmocnila se Bukurešti. Kníže valašský eho
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Ghika, po turecko vládnoucí, zajat a do Ruska odveden. Brzy na to

poraženo od generála Stoffelna nové vojsko turecké nedaleko urdva,
ímž celé Valašsko od Rus jest zaujato. Bojarové a knžstvo složilo

Katein II. písahu vrnosti a odevzdali komisam ruským odznaky

knížecí hodnosti : epici, prapor a bunuhy ; zárove vypravena do

Petrohradu deputace, aby vyslovila carevné díky zem za osvobození

z tureckého tyranství. Také v Arménii, v Gruzii, v Cerkasích a v Kabard
holdovali tamjší knížata Katein II.

Nad to ješt vtšího pekvapení dostalo se kabinetm evropským,

když se v prosinci téhož roku roznesla zvst, že ruské lostvo, sestá-

vající z dvanácti lodí adových, dvanácti fregat a více jiných lodí,

pod admirálem Spiridovem opustilo pístav Kronštadtský, že prlivem
Sudským vniklo do moe Severního a odtud spje úžinou Kaletskou

a Gibraltarskou do moe Stedozemního a Egejského, ahy udeilo na

nepítele i z této strany. Osvobození kesanského obyvatelstva a možnáli

rozdlení íše turecké (k emuž hlavn Voltaire Kateinu II. vybízel),

to byl konený úel druhé výpravy ruské z r. 1770. Zajímavo jest,

jak se západní dv velmoci evropské zachovaly, když se první válené
lodstvo ruské v jejich vodách objevilo. Kabinet Londýnský nejenom

že v niem nepekážel Rusm, když se v pístavech anglických za-

kotvili, ale dal i vlád francouzské a španlské na srozumnou, že

by to považoval za nepátelství k Anglicku, kdy by snad dvory Bar-

bonské chtly lodstvu ruskému cestu do moe Stedozemního zamezovati.

Hrozba anglická pomohla, a tak se dostal Spiridov bez pekážky do

vod tureckých. „Ministi a velmoži turetí," píše historik íše turecké

Hammer, „nechtli tomu dáti víru, že by takové podniknutí vbec bylo

možné, ponvadž nemohli pochopiti, že by moe Stedozemní s moem Bal-

tickým bylo spojeno." Rachot dl ruských v nejbližším sousedství vštípil

Turkm na vné asy v pam geografickou pravdu, o které dosud nemli
vdomost, že z Petrohradu do Stambulu vede cesta nejen po zemi, nýbrž

i po vod. Dne 28. února 1770 pirazil oddíl ruského lodstva ku

behm jižního ecka, tam kde v dob klasické byl domov rek
Spartských a kde nyní svobodymilovní a udatenstvím proslavení Mainoté

sídlili. Sotva se lodé ruské objevily, rozletlá se povst o píchodu
dlouho oekávaných osvoboditel po celé Moree, a než se Turci jen

/.pamatovali, nastal jim vražedný boj s eky, splácejícími nyní Staleté

týráni svých katan spsobem nejhroznjším. Bohužel že vzpoura ecká,

podniknutá na slepo s nedostatenými prostedky a bez jasného cíle,

vedla jen k ukrutnému vraždní nešastného obyvatelstva, kteréž od

Etasfi více oekávalo, než tito mohli tenkráte poskytnouti. Když Rusové

po nepodaené diversi opustili ecké vody, stala se klasická pda
ecká DO nkolik msíc jevištm hrozných zloin; poboená msta,
spálen osady, tisíce mrtvol zvstovaly svtu, že zvítzili Turci. Mor
a hlad dovršily krvavé dílo rozkacených Moslemín ; z ecka stala

mH.
ftfezi tím hledalo a nalezlo spojené lodstvo ruské Turky v pr-

livu Chio8ském mezi ostrovem Sklo a pevninou asijskou, poblíž na»
'/. a zde svedena dne "). a f>. ervence 1770 na moi

bitva, která patí k nejpamátnjším všech dob. Admirál turecký Ilassan
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bej ml 16 lodí adových, 6 fregat, 11 galejí a pimený poet
menších lodí

;
proti nmu stál Spiridov , Alexej Orlov a Anglian

Elphinstone s 9 lomi adovými, 4 fregatami, jednou galiotou a nko-
lika lomi zápalnými. Boj zaal v poledne dne 5. ervence; Spiridov

chtje uiniti rychlé rozhodnutí , vniknul s lodí admirálskou v adu
nepátel, zapálil stíleje velikou lo kapudana paše

,
piblížil se jí

však tak blízko, že i jeho lo se vzala, když na ni s nepátelské
spadl hoící stže. Ob lodi vylítly do povtí, ruská se 700 muži
a s plmiliónem rubl; Spiridov a jiní nkteí dstojníci zachovali

život zrovna zázran. Zdšení bylo na stran turecké tak veliké, že

lostvo zbylé, místo co mlo vyplouti do širého moe, v tsném pí-
stave esemském se ukrylo. A tu opakovali se dnové Salaminští.

Druhého dne jest hlavn piinním Anglian, Rusm sloužících, celé

lostvo turecké zaveno a v noci stelbou a lomi zápalnými úpln
znieno. Za šest hodin bylo po nm

;
jen trosky lodí a tisícové mrtvol,

které moe pohltilo, naznaovaly místo, na kterém zlomena jest ná-

moská moc turecká.

Tak hrozné porážky na moi neutrpli Turci od bitvy u Lepanta
(r. 1571). Bezprostedný následek byl, že veškery ostrovy ecké
v Archipelagu uznaly nad sebou svrchovanou vládu ruskou, a že mli
vítzové cestu skrze Dardanely do Caihradu otevenou, kdy by byli

chtli vítzství svého také užiti. Ale nesvornost vdc, z nichž hlavn
Angliané na drazné pokraování nastupovali, kdežto Orlov svou tvrdo-

hlavostí a nadutostí jen sváry psobil, pekazila útok na hlavní msto
turecké. Caihrad jest neteností vítz zachránn. Nepodnikši nieho
více, co by jména zasluhovalo, odebralo se lostvo ruské do eckých
pístav, aby tu pezimovalo.

Ten byl prbh první velké srážky Rusv a Turkv na moi.
Rovnž skvle dopadlo téhož roku tažení polní, nebo celá ada veliko-

lepých vítzství roznášela po svt slávu ruských zbraní. Hlavní voj

Rumjanceva, táhnoucí podél Prutu na jih k Dunaji, porazil nad íkou
Larjou, do Prutu padající, celé vojsko tatarské, které zanechavši celou

artilerii a všechna zavazadla na bojišti, s takovým chvatem utíkalo, že

se mohli Rusové jen 25 zajatými honositi. Tu obdržel veliký vezír,

jenž stál dosud na pravém behu Dunaje, ze Stambulu rozkaz, aby bez

odkladu na druhou stranu pešel a bitvu svedl. A ml 100.000 muž,
a Rusové jen pátý toho díl, a mu Tatai s druhým 100.000 pichvá-
tali ku pomoci, vyhovl pece rozkazu své vlády jen s velikou teskli-

vostí. A zlé tušení ho nesklaraalo. Nad ekou Kagulem rozuteklo se

celé ohromné vojsko turecké, sotva že Rumjancev k jejich pevnému
ležení piblížil; dlostelci turetí vypálivše všeho všudy dvakráte, za-

nechali 140 dl a utekli. Po jejich píkladu uinilo vojsko ostatní,

jen mohutné eišt Dunajské jejich útk zastavilo. Rusové nepítele

nepronásledovali , hlavn pro ohromnou koist , kterou v opuštném
ležení tureckém uinili. Ale již tetí den po bitv stáli pední stráže

ruské na Dunaji, jejž Turci utíkajíce již zase pekroili. A nyní pa-

dala jedna pevnost za druhou: Chotim, Kilia, Bendery, Bialogrod

(Akrman), konen Brahilov
;

jediný Oakov všem útokm staten
odolal. Výsledkem roku toho bylo, že Turci z levého Podunají na
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dobro jsou vytlaeni až na malou posádku, která se v Durdv udržela,

a že Tatai mezi Dunajem, Prutem a Dnstrem smlouvou s generálem

Paninem v Benderech uzavenou uznali carevnu za svou vrchní vla-

daku, tak jak to ped rokem bojai v Multanech a Valašsku byli

uinili. Kdy by sob byla porta nepospíšila, uiniti mír za každou

cenu, bylo na bíledni, že roku nastávajícího vítzové penesou válku

do Bulharska — a jak daleko mlo pak z jedné strany lodstvo na

jihu, z druhé vojsko na severu ješt do Caihradu?
Turecká moc námoní byla na dlouhá léta zlomena, a celá armáda

tak spustlá, že po hanebných porážkách r. 1770 nechtla již vbec
s Rusy bojovati. Deputace janiar, z ležení do Stambulu odeslaná,

zvstovala sultánovi, že vojsko rozhodn si peje míru a že se nehodlá

více bíti. Vyízení otázky východní ve smyslu kesanském
,

jak si

toho pála Evropa ve všech stoletích dívjších, bylo blízké, panství

Turk v Evrop zlomeno, a Caihrad kesanstvu navrácen — když tu

nový systém politický, jenž si zatím zjednal platnosti systém politické

rovnováhy, vyslovil zásadu, že Turecko, a dlouhého života neschopné,

jest závažným ano nutným faktorem v ad stát evropských, a ze

udržení míru evropského visí na zachování panství tureckého v Evrop.
Patrn se celý smysl staleté otázky východní zvrhl v pravý opak.

Po celé dívjší vky nemla jiného rozumu než toho : Turek nepatí

lo Evropy mezi plém kavkazské, proto hledejme cesty, jak bychom
utýrané kesanstvo osvobodili a Turka zahnali, odkud pišel. A nyní

znamenala tatáž otázka pojednou : Turek jest v Evrop nutným, snad

jest zlem, ale nutným zlem, proto musíme my kesané sestoupiti se

ve spolek asekuraní, abychom si Turka zachovali a jej ped škdci
vnitními i vnjšími zabezpeili.

Tuto novou, pekvapující fási, do které vci východní zabedly,

zavinilo pede vším Rusko — a to proto, že se nedalo ani r. 1769 ani

r. 1770 od Turk nikde poraziti, že se jeho vojska nikde hned ped
bitvou anebo mezi bitvou do všech úhl svta nerozutekla, že se ani

jedna pevnost ruská nechtla Turkm a Tatarm vzdáti, a že bylo

íonen tak neskromné a za vítzství u Chotima, u Galae, u Durdva,
v pístave esmenskéra, nad Lorjou, nad Kaguleni a za dobytí nej-

vtších pevností tureckých chtlo njakou kompensaci! Kabinety evropské

utvoily sob krásný princip rovnováhy, a tomu hrozilo nyní od vítz-

Dého Raška nebezpeí: i musely se k vli principu faktické pomry
na ruby pevrátiti, pojmy o právu a spravedlnosti ve svj opak

zvrhnouti, rovné zkiviti a kivé narovnati — vše k vli krásnému

principu rovnováhy

!

Dva státy nalézaly se tenkráte nad samou propastí, Polsko a Tu-
recko. Rozdíl byl ten, že první bylo státem kesanským, druhé moha-

medánským, že /a prvním stáli bfobnfci dva, Rusko a Prusko, za

drahým nešastnou náhodou práv tenkráte jen jeden: Rusko. A tu

zajisté vyhovno „krásné &ásad" mnohem dkladnji, když se dva

rozdlili o jedno, než kdy by si jeden byl osvojil všecko sám. Rusko
žádalo náhradu v Turecku, ponvadž tam bylo vítzem — než jak se

to shodovalo s politickou rovnováhou, aby vité/ vzal vše a jeho sou-

aliy neobdrželi oieho? Snad se mohli ouiiví sousedé : Rakousko,

37
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Prusko a Rusko rovným dílem podliti , ale což prospl Prusku kus

Turecka, s nimž geograficky nesouviselo? „Pro mne jest pístav

Gdaský mnohem dležitjší, nežli Piraeus se všemi svými klasickými

upomínkami," pravil Fridrich II., a tento názor celou otázku rozhodl.

Cesta, kterou bylo lze všem tžkostem se vyhnouti a zárove „princip"

neporušený zachovati , snadno nalezena. Rusko místo v Turecku
vezme si náhradu v Polsku, a ponvadž mla republika tak šastné

položení zempisné, že se nalézala mezi Ruskem, Pruskem a Rakouskem,
mohly býti i poslední dva státy díly k velikosti své pomrnými obda-

eny, a politická rovnováha zstala neporušena. Mocem západním na
zachování státu polského, když se to vzalo kolem a kolem, pramálo

záleželo, ale jejich politický jemnocit by toho nijak nebyl dopustil, aby

Turecko zahynulo — bez jejich pomoci a bez více ddic.

Pvodcem této kombinace byl dle všeho Fridrich II. Však práv
proto nebylo to vcí snadnou, získati Rakousko pro plán, jímž vel-

mocné postavení Pruska mlo býti Rakouskem samým speetno. Na
neštstí octlo se Rakousko v takové tísni, že nezbývalo jeho státníkm
nic jiného, než aby z dvojího zla volili, které bylo dle jejich zdání

menší. A tu lze nahlédnouti v zajímavý kus rakouské politiky východní.

Vci mly se tak, že bud Turecko bud Polsko muselo valné

ásti svého území pozbyti, a že na Rakousko vznesen choulostivý úad,
aby rozhodlo. To byla osudná alternativa. Bud zachová celistvost

Polska — pak vezmi si Rusko náhradu za svá vítzství v Turecku,

osvojí si Multany a Valašsko, zmocní se ústí eky, která jest životní

'

tepnou Rakouska, a zamezí navždy každé rozšíeni hranic rakouských

na jihovýchod — nehledíc ani k tomu, že musela býti vláda Vídenská

k vli zachránní Polska na novou válku s Fridrichem II. pipravena.

Anebo bude Rakousko hájiti celistvost Turecka : pak vezme sob Rusko
náhradu v Polsku, a Rakousko bez výstelu nabude také krásných zemí

polských, ale s Rakouskem i nenávidné Prusko — a od míru Hu-
bertsburského teprve sedm let uplynulo !

Z takového bludišt doufal se kabinet Vídenský nejlépe vymotati

tak, že všemi silami se snažil, aby status quo byl zachován jak v Tu-

recku tak v Polsku, a ponvadž porta vedla válku ve prospch Polska,

dalo Rakousko výhost všem tradicím, uinilo veliké salto mortale, od-

eklo se Ruska, svého starého, osvdeného spojence, a první mesalliance

tureckorakouská byla hotova.

Pedevším uinn pokus, zdali by se snad Prusko od spolku

s Kateinou II. nedalo odvrátiti; stalo se to pi druhém sjezdu císae

Josefa II. s Fridrichem II. v Uniov (1770), kde ministr Kounic
králi pruskému podal osvdení, že Rakousko nikdy k tomu nesvolí,

aby Rusové pekroili Dunaj a rozšíili své výboje až k pomezí uher-

skému. K tomu pidal ješt poznámku, že k zadržení proudu ruského,

jenž prý Evrop hrozí zaplavením, jest jen jedna možnost: spolek

Pruska s Rakouskem. Ale diplomatická odpovd Fridrichova pesvd-
ila Kounice, že se Prusko žádnými lákadly k allianci proti carevn svésti

nedá. „Pátelství Jejich císaských Velienstev.'' odvtil Fridrich ra-

kouskému ministru, „má pro mne nekonenou cenu, a uiním co jen
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možného, abych si je zachoval
;

jinak vás však prosím, abyste uvážil

závazky, které mi spolek s Ruskem ukládá." Kounic dosáhl jen tolik,

že Fridrich II. osvdil se ochotným ve spolku s Vídní initi v Cai-

hrad prostedníka mezi Ruskem a Tureckem. Do Stambulu pošinula

nyní vláda Vídenská tžišt svého psobení.

A tu se brzy ukázalo, že z brusu nové pátelství k odvkému
nepíteli Rakouska neznalo žádné míry. Hned pi zaátku války Tu-

recka s Ruskem stalo se, že rakouský vyslanec Brognard, jsa žádostiv

vidti slavný prvod vojska tureckého se svatým praporem prorokovým,

jest i s rodinou a nkterými leny rakouské internunciatury, co „daur"

v ulicích Caihradských hanebným spsobem stýrán, tak že následkem

strachu mrtvicí rann jest a zemel. Zloin ten byl by v jiné dob
vedl k vážným zápletkm; le práv tenkráte nabízelo Rakousko vy-

port samodk své pátelství, proto nežádalo zadostuinní a porta

z vlastního popudu žádného nedala. Za to uinil reis-efendi (ministr

vcí zahraniných) nástupci Brognardov baronu Thugutovi návrh, aby

se Rakousko spojilo s Tureckem proti carevn, a aby vyženouce spo-

len Rusy z Polska, bud jiného krále tam dosadili anebo o Polsko
— se rozdlili. Thugut vzav návrh v úvahu a domluviv se o tom

I Kounicem, uzavel dne 6. ervence 1771 v nejvtší tajnosti povstnou
smlouvu, kterou est Rakouska nevaln jest rozhojnna. Porta zavá-

zala se, že vyplatí Rakousku jedenáct milion zlatých a mimo to, „aby

Iila svou velikou vdnost za jeho šlechetné jednání," že mu po-

stoupí Malé Valašsko až k ece Alut a že poskytne rakouskému obchodu

h možných výhod.

A Rakousko? Vláda Vídenská slíbila, že se bud cestou úmluvy

anebo mocí zbran postará o to, aby byly Turecku navráceny všecky

krajiny, jež Rusko ve válce této zabralo a že vbec všemi prostedky
port pomáhati bude k dosažení estného míru. Souasn však nabízel

Kounic, jak se byl o tom s Fridrichem II. v Uniov dohodl, kabinetu

Petrohradskému dobré služby pi zdlání míru s Tureckem. Sotva se

vštk nalézala první zásilka piastr na cest do Vídn, dopídil se vy-

slanec anglický tajné smlouvy a zjednav si opis, odeslal jej bez od-

kladu do Berlína a do Petrohradu.

Ulisné jednání Kounicovo mlo dvojí následek. Jednak pilnul

Fridrich II. tím tsnji k Rusku a slíbil carevn veškeru ozbrojenou moc
pruskou, kdy by Rakousko chtlo ve spolku s Tureckem zdvihnouti proti

ní válku. Z druhé strany mírnila se Kateina vzhledem k Turecku
tak. že nestála na podrobení Mnltan, Valašska a Krymu (nebo i Ta-
taru se Rakousko tenkráte zastávalo!), aby jen kabinetu Vídenskmu
odala píležitost, ve prospch Turk zakroiti. A když Rakousko
vidi Id. h> ^libcm tím jest celistvost íše turecké zajištna, nestaralo se

hrub.': více o další prbh války turecké, znajíc základy, na kterých,

at dnes a zítra mír bude uzaven. Smlouva s Tureckem pozbyla

takto vší váhy. leda že porta o tch nkolik milion zlatých pišla,

které d<» Vídn odeslala. Kateina nevztáhla ruky své po Turecka —
nebo tajná smlouva Thngutova zejm nasvdovala, že jest zachování

Turecka pro Rakousko dležitjší, nežli udržení Polska.

Tak -tálo se, že východní otázka pohltila — Polsku!
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Další prbh páté války Ruska s Tureckem pozbývá od tohoto

okamžiku vší dležitosti, ano Rusko k ukonejšení evnivosti rakouské

zcela urit naznailo meze, jichžto chce dbáti, by byl výsledek op-
tovaných výprav sebe slavnjší. Úel válení ruského byl nyní ten,

aby nemohouc si podrobiti knížetství podunajských, zjednalo si ko-

nen v nejbližším sousedství tatarském stálý pokoj. Podrobiti si

Tatary také nesmlo, nebo ani k tomu nedalo Rakousko svého svo-

lení; ale „osvoboditi
11

je z jama tureckého, petrhnouti jejich spojení

s Caihradcm a takto hlavní zdroj jejich síly podtíti a pdu k pozdj-
šímu opanování krajin Cernomoských sob pipraviti — od cíle toho

nedalo se nikým odvrátiti, až jej skuten dosáhlo, a to hned pi tetí

výprav r. 1771.

První armád svena toho roku úloha, aby zachovala v držení

ruském podunajská knížectví, která mla zstati v rukou carevny jaksi

zástavou za dosažení míru co možná nejpíznivjšího. Rusové nejenom

že všechny pokusy turecké o dobytí obou zemí v nkolika vítzných

bojích zmaili, ale usadili se také již na pravém behu Dunaje, dobyvše

Tuly a Izake. Jelikož však následkem intervence rakouské vyšlo na

jevo, že nebude Rusku lze krajin tch pro sebe podržeti, vedena na této

stran válka jen na oko a jen proto, aby turecká málomocnost celému

svtu byla na odiv, a aby se ukázalo, že Turecko nedkuje zachování

své samostatnosti vlastním silám , nýbrž jen — krásnému principu.

Za to soustedilo Rusko své síly ve válce proti Tatarm, nebo tam
mlo se jeho panství i pes odpor kabinet evropských pevn za-

kotviti. Úkol ten pidlen armád druhé, kteréžto velel kníže ólgoruký.
Ze tí stran valily se zástupy ruské na poloostrov Krymský. Hlavní

voj ubíral se cestou Munnichovou pímo k liniím Perekopským, kde
stál za náspem chán Selim Gerai se 60.000 muž

;
pijíti a zvítziti,

to zdálo se již jen zvykem Rus , kdykoliv utkali Tatary bojem.

Ve tyech hodinách ztekli mohutné náspy, a Tatai v útku hledali

spásu. Rychle za sebou padly pevnosti Karasu-Bazar, Kizlev (Jev-

patoria) a sídelní msto chánovo Bakisaraj, co zatím touž dobou
druhé dva sbory, které ze strany východní operovaly, dobyly Kere,
Kaffy a Jenikale, tak že bhem nkolika dn celý Krym jest podroben.

Dne 25. ervna pekroili Rusi píkop na severu a dne 1. ervence
hlásila se již deputace tatarská u knížete Dolgorukého , uznávajíc

carevnu s týmiž podmínkami za svou vrchní vladaku, s kterými až

dosud vrchní vládu porty byli podnikli. Odeknuvše se porty poruili

se „co svobodný a neodvislý národ" k ochrana carevny, zstavujíce si

právo, svého chána voliti ; 48 posl tatarských odebralo se do Petro-

hradu, kde s nejvtší slávou pijati a milostmi zasypáni byvše, ve jménu
celého národa složili carevn písahu vrnosti. Kateina II. pijala

zprávu o dobytí Krymu s podobným nadšením, jako vítzství esmenské,
majíc to za nejvtší událost svého panování. Tatai stali se „svo-

bodným a neodvislým národem" pod ruskou ochranou, to jest, staletý

boj s touto vtví plemene mongolského byl dobojován, a íši turecké

odato jedno rám, kterýmž hluboko dovnit Sarmatska zasahalo,

Rusku erné moe oteveno, idey Petra Velikého jedním dílem v život

uvedeny.
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Tak uplynul r. 1771. Zatím rozhodnul se osud Polsky, a Rusko

nabyvši na Škodu republiky pes 200.000 tvereních mil, bylo ochotno

i s portou se pátelsky narovnati. Míení trvalo po celý rok 1772,

však nevedlo k smíení. V srpnu zahájen kongres ve Fokšanech,

k nmuž však Rusko ani rakouského ani pruského poslance nepi-

pustilo, dávajíc obma na srozumnou, že za pátelské služby jejich

dkuje, zprostedkování jejich však že nepijímá, ponvadž nemže
žádné cizí moci dovoliti, aby se do jeho zahraniných pomr pletla.

Porady se zmaily neústupností Rus, kteí „svobodu" Krymu žádali,

a Turk , kteí jí upírali. Ani druhá konference v Bukurešti nov
poatá, nevedla k nijakému cíli; reis-efendi schzi opustil, prav, že

jest lépe, obtovati životy a statky za víru a íši, než žádostem ruským

se podrobiti.

A v skutku obtovalo Turecko ješt po dv léta hojn statk

a život — a pak se žádostem ruským pece podrobilo ! V beznu
r. 1773 bylo dlouhé pímí u konce, naež poala výprava tvrtá.

Na rozkaz carevny pekroil Rumjancev nedaleko Dersteru (Silistrie)

Dunaj, a Bulbarsko stalo se jevištm krvavého potýkání. Sesílen novým
vojskem, s kterým Dolgoruký a generál Ungern vtrhli do Dobrue, ope-

roval Rumjancev hlavn v trojúhelníku, jehož vrcholy dají se naznaiti

na severu Dersterem, na jihu Šunilou a Varnou. Tyto ti pevnosti

jsou obléhány ; že však Turci trpkými ztrátami poueni byvše zaali

sob dlostelstva lépe dbáti, nepoídili Rusové nieho a museli se na

zimu zase do Valašska navrátiti. Mezitím zemel sultán Mustafa,

nedokav se nešastného konce války , do které se dal nerozvážn

strhnouti; o nástupci jeho Abdulu Hamidovi praví Hammer, že „jsa

nad míru nadutým, byl vzorem turecké nevdomosti a domýšlivosti,

jinak také bez charakteru." Maje za to, že stane se hrdinou tak,

když odmítne ruku, kterou mu Rusko míru žádostivé podávalo, zaal

válku r. 1774 na novo; jest to pátá a poslední výprava této dlouhé

války, výprava nejkratší, pro Turky nejosudnjší. Rumjancev potáhnuv

za -ebou sbory dosud v Polsku bojovavší, vtrhl opt do Bulharska,

kde veliký vezír u Šumly táboil; druhé vojsko turecké stálo nedaleko

Varny u Kozlue. Proti tomuto obrátil se generál Kamenský; poraziv

pední voje nepátelské u Bazaríku a spojiv se hned na to s jiným

oddílem ruským, jemuž velel Suvorov, dobyl ležení tureckého u Kazlue
a celé vojsko bez bitvy rozehnal ; 25.000 Turk v dsném chvatu

uhánlo do tábora u Šumly, kde se i hlavní armády turecké zmocnil

takový strach, že tisícové a tisícové pes hrozby a zákazy vdc
i odsad se oa všechny strany rozutekli. A když potom v táboe samém
nastala mezi vojskem evropským a asijským krvavá se, zbylo velikému

a /. celé armády asi 8000 muž tak zdemoralisovaných, že o n-
jakém boji s Rusy, ležení Šumenské se tí stran obklíivšími nebylo

ani ei. Veliký vezír se vším /bývajícím vojskem jest od Rus zajat,

<tá válka Ruska s Tureckem byla skonena, Hlavní Btan ruský

nalézal se v msteku bulharském Ruukkajnardéi a tam uzaven po-

:ý mír, dle místa toho zvaný. Dne 14. ervence potkala Turky

katastrofa u Šumly, dne 16. poalo vyjednávání o mír a než minuly

tyi hodiny, by! téhož dne mír uzaven. „Ješt nikdy," podotýká
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právem Zinckeisen, „nebyl mír války svtodjné uzaven v tak krátké

dob, jako mír Kuukkajnardžský." Ratifikaci míru odložil Rumjancev
naschvál na 21. ervence, nebo téhož dne, podepsán ped G3 lety mír

nad Prutem. Tato upomínka ztrpila ješt Turkm nešastný okamžik,

v nmž nkolika škrty péra vyen nad Tureckem hrozný soud : Od
tohoto okamžiku jest váš život již jen dlouhým, strašným umíráním

!

Zahynete

!

Mír z roku 1774 obsahuje 28 lánk. Nejdležitjší kusy jsou

tyto: Tatai na Krymu, v Kubasku a v Budžaku jsou svobodni, od

obou íší neodvislí; sultán jest co chalif jejich hlavou náboženskou,

aniž by tím jejich politická a obanská svoboda byla njak zmnna.
Volba chána jest svobodna. Rusko vrátí jim všecky dobyté krajiny,

vyjímajíc pevnosti Ker, Jenikale a Azov, které zstanou ruskými,

a Oakov, jenž pipadne port. Turecku vrátí Rusko Multany, Va-

lašsko, Besarabii a eholiv na Kavkazu a v Archipelagu ješt získalo.

Za to vzdá se Turecko tributu, jejž Gruzíni a Mingrelci až posud

v dvatech a v mládencích do Stambulu odvádli. A jakož chce

porta v Kavkazu šetiti vyznání kesanského, tak zaruuje i Multancm
a Valachm neobmezenou svobodu náboženskou. Obma knížatm
podunajským udluje se právo, že smí u vysoké porty míti své stálé

zástupce eckého vyznání, a ruským vyslancm u vysoké porty jest

zstaveno, hájiti prospchy obou knížectví, kdykoliv by umalí toho

potebu. Ruským poddaným udluje porta svobodu u vykonávání jejich

náboženství a dovolení, aby si smli vystavti ecký chrám v Galat.

Konen uznává porta císaskou hodnost car, a zavazuje se k placení

válených útrat.

Na doklad toho, jaký dojem povstný mír Kajnardžský v ostatní

Evrop uinil, uvádíme tuto hlasy dvou státník rakouských. Podávaje

do Vídn zprávu o dokonání míru, praví Thugut : „Sumou, celá

spojitost stipulací jest vzácným svdectvím o ruské schopnosti a tu-

recké blbosti, i jest na bíledni, že íše otomanská stane se jaksi

ruskou provincií, nad kterou bude dvr Petrohradský, by se to snad

i po nkolik let dlo jménem sultánovým, tak dlouho vládnouti, až se

mu uzda za dobré, uvázati se zcela formáln v její držení." —
A Kounic uvolnil stísnnému srdci povzdechem : „Tomuto národu jest

usouzeno, aby zahynul — malé ale výborné vojsko mže Turky každý
okamžik z Evropy, vypuditi." (Pokraování.)

Úvahy pírodovdecké o Darwinov theorii.

Podává

dr. Ladislav elakovský.

„Popatímeli, jakou blesku rovnou rychlostí Darwinv spis „o po-

vstání druh" r. 1859 vyšlý si dráhu proklestil a v ší i dál vzbudil

nadšený souhlas, povážímeli, že netoliko pevážná vtšina nejvíce po-

volaných odborných znalc a vdc zvlášt v oboru zoologie a botaniky
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novou myšlenkou unesena byla, kterouž v úžasn vzrstající literatue

ohromného objemu ve všech smrech zpracovávati, upotebovati a k plat-

nosti pivádti se jala, ale že také rozšíenost této literatury ve všech

skoro jazycích a v hojných, rychle po sob následujících vydáních

o tom svdí, jak tato nauka v nejširších kruzích ohlasu došla: nutno

uznati, že podobný úspch, podobný ne toliko do píslušných vdeckých

odbor, nýbrž zrovna do všech kruh života, do veškerého svtového

názoru nynjší doby zasahující úinek v djinách vdy ano tém
v celé kulturní historii nemá píkladu sob rovného."

Tmito slovy pronáší se Wigand ve tetím díle svého „Darwinismu"

o velikolepém úspchu a svtodjném významu nauky o povstání druh,

která dle pvodce svého Darwina všeobecn jménem Darwinisniu se vy-

znauje. Wigand nikoliv není pívržencem nové této theorie, naopak on

vnoval nkolikaletou spisovatelskou práci sepsání objemného, ze 3 silných

svazkv sestávajícího spisu, kterýmž má nauka tato býti vyvrácena.

Jakýkoliv bude konený náš úsudek o pravdivosti Darwinova uení,

budeli již v celosti neb toliko ásten pijato aneb do konce zavr-

ženo, tolik uznati musí každý, budsi on stoupencem neb odprcem,

že mlo uení toto za krátkou, ani ne dvacítiletou dobu, co vešlo

u veejnou známost, podivuhodný výsledek a velmi znamenitý vliv ne-

toliko na všeobecný vdecký názor svtový, nýbrž i na methodu zkou-

mání pírodovdeckého. Nebude tuším nikoho vdecky procitlého, jenž

by netoužil poznati alespo v hlavních rysech postat nauky tak neoby-

ejné, aby sám si dovedl uiniti úsudek o vdecké jeho povaze. Ovšem

že nejlepší prostedek k tomuto dílu byl by ten — seznámiti se se sa-

mými spisy Darwinovými, pedevším s jeho již jmenovaným arcidílem;

avšak bohužel nemáme posud žádného pekladu ba ani skromnjšího výtahu

z nho a nezbývá tudíž než sáhnouti neli k anglickému originálu aspo
k pekladu nmeckému. Avšak nemohlo by to býti ku cti naší litera-

tue, kdy by si nechtla neb nesmla náležit všimnouti tak neobyej-

ného zjevu v celé vdecké literatue svtové anobrž v celé souasné
kulturní historii. Protož hodlám vyložiti co možná strun a pehledn
obsah a hlavn dvody nauky Darwinovy, nemén také v úvahu vzíti

rzné námitky a pochybnosti o pravd anobrž i vdecké oprávnnosti

tohoto uení, posléze též poukázati k významu a dosahu jeho konsekvencí.

Neoekávejž ale nikdo ode mne, abych podal úplný rozbor spisu

o rozvoji druh, íd se pi tom sledem myšlének Darwinových : to

nikoli. Doufejmež, že se brzy najde obratné péro, kteréž by Darwinv
originál dstojn nám pevedlo do mateštiny. Já prozatím chci po-

jednati o otázce této zcela samostatn se stanoviska své vdy, vlastních

úvah a vlastního pemýšlení, též s ohledem na rozliné hlasy, které

v literatue Darwinistické v poslední dob se ozvaly.

Vím sice, že jest pedmt ten v pomrech našich choulostivý,

nebo jestliže jednak získal si Darwinismus vroucných pívržencv, do-

stalo se mu též nemén horlivých i horlících nepátel, kterýmž se každá

zmínka o novém tomto uení do duše protiví, kterýmž ani naprosto

objektivní a nestranné vylíení jeho v naší literatue není po chuti,

a kteí by jen takový lánek o Darwinismu rádi vidli, v nmž by celé

uení co možná rozhodn a se stanoviska jejich bylo zavrženo a od-
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souzeno. Však jsme slyšeli již velmi jizlivé hlasy z té píiny, že

v jednom asopise našem zeela mírné a stízlivé o vci bylo jednáno.

Jest to však povinností spisovatelstva vdeckého a uitelstva za-

stupujícího vdu na katede universitní, aby rozhodn hájilo svého práva

svobodné myšlenky a úvahy, pokud se v mezích slušnosti a vdeckého
tónu pohybovati nepestává. Nebereme nikomu jeho náhledy a pesvd-
ení, nechceme nikoho proti vli a rozumu jeho pesvdovati, avšak

chceme také míti svou volnost netoliko vlastního úsudku a samostat-

ného myšlení, nýbrž i volnost pronášeti náhled svj a pojednávati

o všem, cokoli do našeho oboru vdeckého pináleží. V tom si ni-

žádnými ohledy na umlovatelské snahy z jiných tábor brániti nedáme.

Máli kdo jiné náhledy a mínili míti lepších dvod pro sebe, dobe,
necha pronáší a hájí stejným právem svj náhled, ale slušn a vdecky

;

necha pestane ono autokratické okikování a kantorování muž, kteí

vdeckou snahou a zralostí úsudku již dávno školským lavicím odrostli.

1. Píiny úspchu Darwinovy theorie.

Pekvapující zjev, že ml Danvinismus ili nauka o petvoování
se organického tvorstva v genetické posloupnosti tak velikolepý a rychlý

úspch, vysvtluje se jednoduše tou okolností, že pišla nauka tato v as,

kdy všecko k pijetí jejímu pichystáno bylo. Sím, které na tvrdou

pdu za suchého poasí padne, musí dlouho ležeti, nežli píznivjší

okolnosti dovolí, aby vzešlo
;
padneli ale do zkypené a náležit zavla-

žené zem, vyklíí rychle a za astých jarních deš utšen vzrstá.

Podobn dalo se také s Darwinismem. O rozluštní záhadné otázky,

odkud pocházejí a kterak vznikly rostliny a živoichové nynjší a dáv-

nji vyhynuli, pokoušeli se již mnohé myslivé hlavy ped Darwinem
nejenom v tomto vku nýbrž i již na sklonku minulého století. Otázka

taková jest jaksi duševní potebou pokroilejšího ducha lidského. Tak
jako dít v prvních letech netáže se, odkud a jak na svt pišlo a odkud

jsou pedmty je obklopující, nýbrž sebe samo a vše okolo sebe tak

pojímá, jako by tu vše od jakživa bylo, ponvadž beze vší reflexe jen

v okamžiku žije : tak i lovk dtinský a nedosplý nestará se o vznik

a pvod mateské své zem a tvorstva jejího, ponvadž okamžitým po-

žitkem a trudem života svého v úzkém názoru obmezeného úpln zaujat

jest. Avšak záhy již i dít zvídá o narození a smrti, a jeho pedasná
zvdavost týkající se spsobu, jakým na svt pišlo, musí býti prozatím

ukájena nevaln duchaplnou pohádkou o ápu a vrán. Podobn i v té

dob, kdy jalo se lovenstvo po prvé ponkud pemýšleti o pvodu
svém a o pvodu svých spolutvor na zemi, nemohlo jinak svou touhu

po vdní ukojiti, nežli mythem o božském Prométheovi, jenž z hlíny

tvoil a duchem nadchnul postavy lidské. A jakož konen dospívaje

jednotlivý lovk z dtství do jinošství a mužství nahlédá do tajností

svého prvopoátku, rovnž tak i lidstvu naposled vda poodeste zá-

clonu z tajemství ústrojenstva a ovšem i lovka samého.

Odpovd na otázku týkající se vzniku ústrojenstva, raáli uspoko-

jiti vdecké požadavky naší doby, musí býti ve srovnalosti s našimi
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ostatními vdomostmi pírodními a s celým názorem, kterýž nyní ve

vd jedin jest oprávnným a vbec panujícím. Nemžeme se více

spokojiti s výklady, které odporuji pírodovdeckým zásadám a zkuše-

nostem, nemžeme pipustiti dje a události, které by do vénébo, zá-

konit stanoveného poádku pírody zvení násiln zasahovaly a z pod-

mínek pírodních zákon se vymykaly. Zkrátka novovký duch lidský

žádá vysvtlení na pirozeném základ. Sami odprcové Darwinismu,

pokud stojí na nepedpojatém vdeckém stanovisku (jako Wigand a

Hoffmann v Nmecku), ohrazují se rozhodn proti tomu, že by chtli

snad na míst výkladu Darwinova zavádti mystický njaký výklad

stvoení.

Na tomto ist pírodnickém stanovisku, se kteréhož všecky zjevy

svtové pocházejí z písné, bezvýrainené a vší libovle prosté pí-
innosti vn vládnoucími, nepromnliými silami, máme toliko dvojí

možnost mysliti si pvod ústrojných bytostí, pakliže vbec o tom pe-
svdení jsme, že v ase povstaly. Budto vznikli veškeí tvorové zemští,

každý druh o sob samostatn a od jiných nezávisle, z njaké prvopo-

áten organické látky (protoplásmy) a buky, emuž se také íká
plození neb pvod samorodý (generatio aequivoca) ili autogonie (sa-

morozenství). Anebo povstaly jen nejjednodušší jednobunné, toliko

ástce protoplásmy se rovnající organismy samy o sob, všecky ostatní

ale povstaly pemnou bytostí jiných, již hotových, tedy formy složi-

tjší a vyšší z forem jednodušších neb nižších; zkrátka krom prvních

nejjednodušších organismv povstaly všecky organismy odrozováním,

majíce tudíž spolený pvod, jsouce vespolek v rozliných stupních

skuten píbuzný. Zbývá tedy na stanovisku pírodním toliko volba

mezi odrozováním (descendencí) a mezi samorozenstvím (autogonií).

Avšak autogonie jest na závadu pírodním zákonm. Nebo každý druh

rostlinný a živoišný tvoí se, pokud víme, ze zvláštní ústrojné, zvláštním

molekulárním slohem a zvláštními silami obdaené látky zárodkové

baky, jejížto organické síly ve své jednotné celosti pedstavují spe-

cifické výtvorné nadání. Le zárodková buka a její tvoivá látka po-

chází z vyvinutého organismu, tak že jedno druhé vždy pedpokládá,
a v tomto kruhu uzaveném není nikde mezery, kterou by autogonie na
jevišt svta vstoupiti mohla. Jest to ta stará záhada, kterouž žertovn
vyjadujeme otázkou, co bylo díve, vejceli nebo slepice. Kdy bychom
pipustili autogonii, byla by musila prabuka složitého organismu vznik-

nouti spsobem zcela jiným, nežli zárodení buka, ze kteréž nyní týž

drah povstává, totiž shluknutím se a zvláštním slouením látek ne-

ú-t rojných anebo náhlou specifickou pemnou njaké indiferentní ústrojné

protoplásmy. Avšak v obou pípadech nelze pomysliti na tak vysoce
vyvinuti' výtvarné nadání prvorodé protoplásmy, jakýmž složitjší orga-

nismus se vyvinuje. Podle odvodnné a rozumu pimené zásady

pomrnosti píiny a následku mohly z nejjednodušší a nejprvotnjší

protoplásmy sice vzniknouti nejjednoduší a nejprvotnjší jednobunné
organismy, nikoli však vysoce zorganisovaná zárodení buka, na p.
jevnosnobné rostliny, pro kterouž v takovéto prvorodé protoplásm není

ani nejmenší dostatená píina jejího povstání. Samorodé vznikání

vyšších organismu odporuje tedy naprosto seznanému zákonu, dle kte-
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réhož se rodí ; toliko pro neznámé nejjednodušší formy organické jest

autogonie možná, ponvadž není v odporu se žádným známým zákonem
vyvinování. Zdali taková autogonie jest nutná a zdali tedy smíme sou-

diti, že skuten se udala, jest ovšem otázka, kterouž odkládám na

dobu pozdjší.

Nezbývá tedy našemu souasnému pírodovdeckému názoru a

rozumu žádná jiná možnost a pravd podobnost než toliko theorie od-

rozování ili tlieorie descendenní. Že i tato theorie má své obtíže,

nelze zneuznati? a my se pozdji s nimi obírati budeme; pedce však

ncebová v sob takových nemožností jako autogonie.

Descendenní theorie byla v prvé své podob vyslovena od La-
marcka (Jean B. de la Marek), slavného francouzského pírodozpytce
na rozhraní tohoto a pedešlého století. Ponkud jinak pojal ji rovnž
proslulý francouzský zoolog Geoffroy Saint-Hilaire, jenž z dslednosti

této theorie zastával také jediný plán v organisaci veškerého živoišstva

jakožto souhlasný s jednotným vyvinováním. V hloubi duše byl také

Goethe tmto ideám naklonn, jakož od filosofa básníka ani jinak na-

díti se nelze, i s filosofickým náhledem Schopenhauerovým shodovala

se naprosto Lamarckova theorie. Na pírodnickém poli však descen-

denní theorie tenkráte podlehla, ponvadž empirickým zkoumáním ne-

byla jí ješt pipravena pda. Naproti St. Hilaire'ovi zastával v aka-

demii francouzské Cuvier svých tvero rozdílných typ neb vzor ži-

voišných a zvítzil rozhodn ve veejném mínní vdy nad svým sou-

peem. Že by tak rozliné vzory jako obratlovci, mkkýši, lenovci

a hvzdýši jednoho pvodu býti mly, nebylo dle tehdejších pírodních

názor niím odvodnno. Rovnž i rostlinné tídy zdály se býti na-

prosto rozdílnými: jevnosnubné , kapradiny, mechy, stélkaté rostliny

nemly žádných bližších svazk a vztah mezi sebou.

Zatím však co odprci náhled Lamarckových a St. Hilairových

na základ induktivním pracovali usilovn o pokroku vdy pírodní,

mezitím co anatomie rostlinná i živoišná, zvlášt porovnávací do šíky
i hloubky znamenit prospívaly, co zkoumání vývoje pravou povahu
a budovu rozliných oddíl rostlinstva poznávati uilo, a co morfologie

dostoupila pravého svého zdokonalení, stanouc se morfologií srovnávací

:

— zatím pipravovala empirická vda sama nejmocnjší zbra pro

theorii descendenní, kteráž té doby od zástupc vdy té za fantastický

plod pírodní filosofie považována byla. Bezpen mže se tvrditi, že

by theorie tato i bez Darwina byla se zrodila a došla svého uznání,

a snad sotva tak rychlého a všeobecného. Nebo práv následkem

pokroilé vdy morfologické a systematické obou íší byli jednotliví

hádavjší myslitelé mezi samými pírodníky vedeni k tušení genetické

souvislosti píbuzných tvorv ústrojných. Slovutný Mnichovský profesor

Naegeli již ped Darwinem vyslovil se zejm v ten smysl : „že veškeré

výjevy rostlinstva k tomu poukazují, že druhové musili povstati jeden

z druhého, že tudíž nkterý druh za zvláštních podmínek jiný druh

zploditi mže. Také A. Braun
,
jeden z nejfilosofitjších pírodo-

zpytc, již r. 1851 ve spisu „o výjevech omlady v pírod" pravil

:

„Zdání, jako by se jedno a totéž v pírod stále opakovalo, mizí,

jestliže se z naší doby pomrné stálosti ohledneme nazpt na adu
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pedvékých period. Tam nalézáme v pravd první zaátky druh, rod,

anobrž i ád a tíd rostlinstva a živoišstva. Že pak byl pokrok

pírody organické od prvopoátku až k našim asm v podstat souvi-

sející, a by i katastrofami , které naši zemi zasáhly , mnohokráte

otásaný a zastavovaný, nikdy však naprosto neperušený, jedním slovem,

že se v pokroku tom jediný vývoj objevuje, niJcoJi však ada roz-

dílných a samostatných dj tvrích, to trváme i výsledky geogno-

stického zkoumání vždy více a více potvrzují."

Tyto ukázky postaí na dkaz , že pro descendenní theorii

v ueném svt skuten nastávala doba mnohem píznivjší, že již

bhem let padesátých ilým pokrokem pírodních vd uinny zákopy

a položeny miny do zem, do kterýchž toliko jiskra zaletti mla,
al>y se mžikem vzal ohe a rozbesklo se svtlo na všech stranách.

Také v obecenstvu vzdlaném, avšak opodál písné vdy stojícím stal

se bhem padesáti let a to hlavn psobením pírodních vd znamenitý

pevrat. Svrchu naznaené pírodnické uvdomní, že podléhají všecky

zjevy a zmny ve svt nezmnitelným zákonm píinnosti. že hmota

a síla jsou vné, nestvoitelné a nezrušitelné, tak že ani nejmenší

míra hmoty a síly naprosto zrušena aneb z nieho nic nov vyvozena

býti nemže, ovšem ale jedna v druhou pevádna a zamována —
tyto základní pírodní pravdy rozšíily se více mén jasn též mezi

laiky, a ponvadž descendenní theorie ili skutený vývoj obou íší

jest toliko pirozenou dsledností tchto základních vt, nelze se tomu

diviti, že Darwinismas i mimo písn vdecké kruhy našel mnoho-

násobnou ozvnu.
Vzdor tomu, kdy by se byl Darwin uspokojil toliko dovozováním

descendenní theorie, kdož ví, zdali by v té míe dílo jeho bylo

u veškeren vdecký život zasáhlo, jakož se to skuten stalo. Avšak

Darwin vyslovil spolu také hypothesu O prostedcích, kterýmiž v pírod
takové pemny se udaly , že z toho pošlo nekonen variirovaué

množství nynjších i díve živších druh od nejnižších až k nejvyšším

vzhru. Prostedky, jimiž druhové povstávají, shledává Darwin v tak

zvaném výbru pírodním, kterýž v zápase o život toliko dokonalejší

a podmínkám životním lépe pispsobené formy zachovává a dále

vyvíjí. Akoli výbr pírodní nespoívá na základech zdaleka tak

jistých a pesvdujících jako sama theorie descendenní. tedy pece
práv tato hypothesa vzbudila velmi ilý interes a mnoho pispla
k vítzství theorie descendenní. Tato ve spojení s výbrem pírodním
objevila se totiž v takové hotové dokonalosti a v tak všestranném

propracováni, spoívajíc zcela na množství empirických údajv, že

práv tím imponovala pi prvním svém vystoupení jak uencm tak

i vzdlaným vrstvám vbec. Píležit pohozené a ostýchavé výroky

jednotlivých pírodozpytc ped Darwinem (jako Naegeliho a Brauna
citované) o genetické souvislosti ústrojných forem zstaly nepo-

všimnuty, ponvadž se jim nedostávalo náležitého provedení a odvod-
nní. Wigand shledává v uení o výbru pírodním nauku materiali-

stickou a píinu, pro kterou práv tato ást Darwinovy theorie mocn
p&sobila, spatuje v materialistíské nálad duchv našeho áro. Objek-

tivní déjepisec bude musiti piznati , že materialisté novovcí (jako
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na p, Vogt) nejvíce ovšem z té píiny k Danvinismu pilnuli, le
možná dokázati, že theorie descendenní s materialismem skuten
nikterak nutn nesouvisí a též vedle theismu velmi dobe obstojí.

2. Dvody pro descendenní theorii vzaté ze srovná-

vací morfologie, systematiky a fysiologie rostlin.

Darwinismus jest pojem ponkud neustálený, vícesmyslný, ponvadž
Darwin sám v jednotlivostecb své theorie od pvodních rys jejích se

odchýlil, ponvadž i pívrženci jeho rozhodní jednotlivé pojmy jinak

pojímají, a ponvadž celé uení ze dvou rozdílných ástí sestává, totiž

z theorie descendenní a z nauky o výbru pírodním. V písném
smyslu slova ml by se Darwinismem vždy také vyrozumívati výbr
pírodní v tom dosahu, jaký mu pikládá sám Darwin. Avšak v bžném
pontí Darwinismu spoívá mnohem vtší draz na descendenci než

na výbru, anobrž laik v pírodních vcech zpomíná pi tomto slov
toliko na pemování se druh aniž teba o výbru pírodním má
vdomost neb jasnou pedstavu. Dvody pro jedno a druhé jsou velmi

rozliné. Kdy by pak i theorie výbru pírodního, jak dále uvidíme,

neobstála, zstaniž vždy jméno Darwinovo spojeno s theorii aspo
descendenní. Protož musíme písn rozeznávati 1. theorii descendenní

samu a 2. theorii o výbru (selekci).

Dvody, kteréž pro descendenci organism vbec uvésti možná,

jsou velmi etné, akoli ovšem rozliné hodnoty a váhy. Nejvtší váhu

ovšem mají dvody vcné, a z tch budiž ze stanoviska botanického

pede všemi vytknuta bezmezerná tém morfologická i fysiologická

souvislost vyšších i nižších tíd a stup rostlinstva. Tyto vyšší a nižší

kategorie soustavné ukazují totiž patrné znaky dívjších a pozdjších

fásí jednotného vývoje, a ústroje zvlášt v tom ohledu nejvíce roz-

hodující, ústroje rozplozovací a pohlavní, akoli se zdají a zdály jindy

býti docela rozliné povahy v rozliných hlavních oddleních rostlinstva,

jsou nicmén všude tytéž, toliko formáln pemnné neb metamorfované

aneb složitjším vývojem pokroilejší. O tom jsem zevrubn pojednal

ve své stati o „vyvinování rostlinstva s ohledem na Darwinovu theorii"

v Živ, sborníku vdeckém z r. 1869, ku kterémuž tímto tím více

poukazuji, ježto se tam také vysvtlující obrazy nalézají. Hofmeister

to byl, jenž první zkoumáním vývoje rostlin všech oddlení a porovná-

váním úkaz pímo vyzkoumaných došel k tomuto veledležitému vý-

sledku. Co pozdji ješt v tom smru vynikajícího bylo vyzpytováno,

Hofmeistrovu výsledku netoliko nikde neodporuje, nýbrž ješt více jej

dotvrzuje a dopluje. Sám Hofmeister byl by již 8 let ped Darwino-

vým epochálním spisem mohl a ml na základ svých zkoumání vysloviti

co nutný postulát theorii descendenní, ale tak veliký byl ped Darwi-

novým vystoupením ostych a pedsudek proti theoriím nad pouhou

empirii se povznášejícím, tak mocná byla víra v nepromnlivost druh,

že se tehdy Hofmeister toho neodvážil. Za to byl on ovšem jeden

z prvních, jenž po r. 60. ve své všeobecné morfologii k Darwinismu

a s modifikacemi se pihlásil. Smle mže se íci, že Hofmeistrv

mistrný spis o vývoji tajnosnubných a nahosemenných rostlin jest
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daleko více pesvdujícím ano pímo dokazujícím dvodem pro gene-

tickou souvislost rostlin, nežli všecko, eho se sám Darwin ve svém

spise pro pravdu tuto dovolává. Protož velmi trefn praví Sachs ve

své uební knize, ka: „Co Háckel teprve po vystoupení Darwinov
nazval methodou fylogenetickou (tak se totiž nazývá methoda srovnávací

s ohledem na genetickou souvislost rozliných typ), to byl Hofmeister

ve svých srovnávacích skoumáních dávno ped tím na základ vcném
a s výsledkem velikolcpým vskutku provedl. Osm let ped vyjitím

Darwinovy descendenní theorie ležely na jev píbuzenské vztahy a

styky velikých oddíl rostlinstva tak makavé, tak hluboce odvodnné
a prhledn jasné, že descendenní nauka nemusila míti nic jiného

na práci, nežli uznati a vysloviti, co tam srovnávací morfogenetická

morfologie skuten a vcn byla odhalila." Protož, jestliže zoolog

patící na své rzné Cuvierovské vzory, jejichž genetická souvislost

daleko mén jest patrná než souvislost typ rostlinstva, zdráhá se na-

stoupiti spekulativnjší dráhu Darwinismu, nelze mu to v té míe
pokládati za zlé, jako když botanik za našich dn z domnle exakt-

ního stanoviska descendenní theorii, jakožto spekulativní hypothesou

povrhuje. Nmci mají svého Wiganda, u nás takovéto hlasy se obje-

vily v sloupcích dvou dosti rozšíených asopis domácích. Bude dále

úlohou naší, dvody na takovém míst širšímu a mén ve vci obe-

znalému obecenstvu pedkládané a tudíž tím nebezpenjší v lichosti

jich ukázati a vyvrátiti. Zde toliko rozhodn musíme protestovati proti

výroku ve lánku: „Das Alter des Ackerbaues" (v Jahnov Prager
landwirthschaftliches Wochenblatt 1875 . 29. str. 564) pronesenému;

že prý jsou známé nám zjevy vcné (Thatsachen) nespojené (unver-

mittclt), a zdali páska, kterou lovk, chtje zjevy tyto spojiti, okolo

nich otoil, na pravém míst kladena, a uzel náležit zadrhnut byl,

to prý žádný lovk nerozhodne. — Naopak, zjevy ty jsou v souvislosti

rozhodné.

Jestliže botanik ze zjevných a podrobných a vzdor výše uvede-

nému tvrzení skuten prostedními a pechodními tvary spojených

úkaz morfologických s jistotou (a nikoli snad jenom na zda bh)
soudí o genetické souvislosti tch tvar, které mu tyto zjevy ukazují,

jest nemén ve svém vdeckém právu jako geolog, který dle pomr
uložení a sledu vrstev pemýšlí o jejich vzniku a spsobu uložení,

z pomru a sledu skamenlin soudí na postoupnost, v jaké se na
kterémkoli míst po sob objevovaly, a jako linguista neb historik,

kterýž ze spolených koen a z podobné flexe, pak ze zákon pe-
hláskováni srovnávacím spsobom poznaných soudí na spolený pvod

b imloevropských jazyk a z dslednosti také na spolený pvod
tch (a nyní mnohonásobn pronášených, amalgamovaných) kmen,
které jazyky tmi mluví, na pvod z jednoho kmene, kterýž praeí
njakou indoevropskou hovoil a jehož kolébka stála v požehnaných
krajina cli jihoasiatských.

Akoli stran podrobnjšího poznání píbuzenských pomr rostlin-

stva od as až k jevnosnubným krytosemenným rostlinám na své po-

jednáni v Zr imisím odkázati, nemohu pece zhola o vztazích tchto
pomleti, aby tená neznající skutené morfologické údaje mohl si
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uiniti aspo jakýs takýs obraz o souvislosti rozliných typ rostlinstva.

Také rostlinník zná tyi rozliné vzory (analogické tyem vzorm
Cm-jerovým), avšak vzory tyto nerozbíhají se v té míe ze spoleného
bodu záhy paprskovit na vše strany (a také do nestejných výšek),

jako vzory zoologické, nýbrž leží v patrné souvislosti a v pokroku
nepetržitém nad sebou, proež je lépe stupn nazýváme. Stupn tyto,

již i v mém pojednání z roku 69. pijaté a v Sachsov botanice dobe
rozeznávané, jsou 1. Rostliny stélkaté neb asorosty (Thallophyty,

Phycophyty), s asami, raduchámi (Florideami), parožnatkami (Cliarae),

s Myxomycety neb slizovkami a s houbami (k nimž i lišejníky náležejí

;

2. Mechy (Eryophyty), kteréž vlastn jen jednu pirozenou tídu se

2 oddíly tvoí ; 3. Rostliny cévnaté tajnosnubné, kamž kaprad, pes-
liky, plavun, koenoplodné rostliny náležejí; 4. Rostliny cévnaté jevno-

snubné.

Až do Hofmeistrových výzkum muselo se za to míti, že jsou

tyto tyi stupn v každém ohledu stejn rozliné jak živoišné vzory

(jejichž poet arci novji na 6 i 7 vzrostl). Stélkaté rostliny považo-

vány do té doby, co vyšlo Hofmeistrovo dílo a ješt nkolik let

pozdji za rostliny zcela nepohlavní (Agamy), a když pak také u jedno-

tlivých as (Oedogoniura, Vaucheria a t. d.) dvojí pohlaví objeveno

bylo, zdály se pohlavní ústroje (vejcorody a chamorody) býti zcela

jiného rázu a vývoje nežli u mech, jejichž zárodeníky a pelatky

již dávnji známy a za pohlavní ástky též záhy považovány jsou.

Kdežto u as zúrodnním obsahu pohlavní buky povstává jediný po-

hlavní výtrus, zpsobuje zúrodnní u mech ze zárodení buky vy-

rstání složitjšího plodu, v jehož vnitku teprva výtrusy se tvoí.

Akoli pak také u Florideí a mnohých hub následkem zúrodnní celý

plod povstává, jest tam však pece sám pohlavní akt a vývoj celého

plodu naprosto rozdílný. Cévnatí tajnosnubci pak, a mají podobné
zárodeníky a pelatky jako mechy, nevytvoují jich na vyvinuté z kmenu
a list i koenv sestávající rostlin, nýbrž na nepatrném pedbžném
prvotvaru, z výtrus vyrstajícího, jenž prvním klíkem slov ; listnatá

rostlina (kapradina, peslika, plavu) jest však plodem zúrodnní po-

hlavního, tak jako u mech pouhý plod, sama toliko nepohlavní plody

:

výtrusnice, brašniky na svých listech vytvoujíc. Dokonce pak jevno-

snubné rostliny zdají se zprvu ode všech tajnosnubných velikou pro-

hlubní býti oddleny ; zmizely jsou pelatky, zárodeníky i výtrusnice

vyšších tajnosnubc, za to objevují se v nejrozmanitjších formách

kvty, které krom obalních ástek sestávají z tyinek s prašníky a

pylovými zrnky a z plodolist s vajíky neboli zárodky semen. Kdežto
u mech a cévnatých tajnosnubc snoubí se zárodeníky a pelatky,

totiž urité jejich buky, a nosii zúrodující látky jsou pohyblivé

spiráln toité a brvité spermatozoidy, podobné spermatozoidm zví-

ecím, tož u jevnosnubných pojí se pylové zrnko docela jiným spsobem
s jistou bukou uvnit vajíka (s tak zvaným klíním vakem) a po
spermatozoidech není zde ani památky. Zárodek rostlinný neboli

embryo, u kapradin a píbuzných rostlin v zárodeníku na prvním
klíku se tvoící, povstává u jevnosnubných rostlin uvnit vajíka ve

vaku kliním a odpoívá dlouho uzaven ve vajíku, kteréž mezi tím
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v semeno vyspívá. Zajisté jsou to vše znamenité, takoka fundamen-

tální rozdíly — mezery tak hluboké a rozsáhlé, že by se mohlo zdáti

nemožným, aby kdy z jednoho behu na druhý mohly býti kladeny

mosty. A pece peklenuly se již podrobným zkoumáním tyto mosty

pes propast zející mezi oddíly jevnosnubných a vyšších tajnosnubných

rostlin. Mezi prvnjšírni iní totiž pechod k tajnosnubným rostliny

nahosemenné 'a s tmi stýkají se úzce z tajnosnubných rostlin ony

ády, které dvojí výtrusy, malé a veliké vytvoují. Práv tyto pechodní
skupiny objasnily podstatnou shodu velikých obou oddíl rostlin. Nebo
jsou tyinky a plodolisty toliko obdoby nebo pemny plodolist rostlin

tajnosnubných a kvt neschází ani tmto naprosto, ježto tak zvaný

klas pesliek nic jiného není nežli kvt tajnosnubný, neutrální, a jeho

štítky s výtrusnými váky úpln se rovnají v morfologickém ohledu

samímu kvtu a štítkovitým tyinkám s pylovými váky u tisu a

jalovce. Také u krytosemenných rostlin s prašníky namnoze 4pouzdrými
rovnají se prašní pouzdra ad výtrusnic u kapradin, jmenovit u vra-

tikovitých (v rodu Ophioglossum), *) a pylová zrnka povstávající

potveením jedné matené buky rovnají se dokonale výtrusm, kteréž

mají podobný vývoj po 4 z matené buky. Vajíko pak není nic

jiného nežli úkrojek plodolist nesoucí jedinou výstrusnici (totiž jádro

vajené) a klíní vak jest roven velikému výtrusu ve výtrusnici samicí

u nejvyšších tajnosnoubc. Rozdíl ve vyvinování se zárodku jest jen

relativní, nebo první klíek kapradin neschází jevnosnubným rostlinám,

jest ale uzaven v klíním vaku a slouží co bílek neb endosperm za

výživu mladistvého zárodku. Mezi prvoklíkem vtším, voln vegetujícím

a prvoklíkem redukovaným a v buce kliní (velkém výtrusu) zcela

zaveným nalézáme pechody u nejvyšších tajnosnubných rostlin, u nichž

bývá týž první klíek již velmi malý a jen málo povrchem svým z vý-

trusu vyniká. Stopy zárodeník shledány jsou v tak zvaných korpus-

kulích nahosemenných rostlin.

Zkrátka u cévnatých tajnosnubných a u jevnosnubných jsou všecky

ástky totožné, homologické, toliko k nepoznání vyšším vyvinutím pe-
mnné, a z porovnání jich vyšel na jevo záhon, dle kteréhož první
Míek kapradin se svými zárodeníky a pelatkami v rozliných ádech
v rozliné míe, ale v stálém postupu soubžném s postupem syste-

matickým se redukuje až na minimum ve vaku klíním. Nemusímeliž

v tom spatovati skutený a sice zpátený vývoj, kterýž jenom ten

smysl pipouští, že ony stupn jistými ády pedstavené vyvinovaly se

poznenáhlým krokem jeden z druhého? Zdaliž by mohly jeviti mínné
ády takové stupovité vyvinutí prvního klíku, kdy by byly každý

BOb a sice v samostatných druzích njakým spsobem svj poátek
mly? Kdokoli nepedpojat a samostatn mysliti dovede, pisvdí
nám, ze pirozeným Bpsobem se toho domýšleti nelze. Avšak dejme
tomu, že by vyvinováni, které se jak v redukci prvokliku, tak i v pe-
nu né plodolist a výtrusnic jeví, bylo pouze ideální, jinak eeno, že

by vývoj dle vniterních zákonv v soustav rostlinstva postupm

*) Viz o tom mé pojednání v PríngBheinovýcb Jahrbflcher ttr wissen-
scli.itliciic Botanik, díl XI. sv. [., Teratologisehe Beitrage zu morpho-
logiachea Dentang dee Stanb
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jevící bez vnjší genetické souvislosti stup a len tohoto vývoje

mysliti se dal. Ješt zetelnji bychom se vyjádili kouce, že proces

tohoto vývoje neudal se tebas skuten zcvnitcrn, nýbrž toliko v my-

šlenkách stvoitelových, ježto se ve stupních soustavy pirozené vtlily.

Akoli stanovisko takové jest ponkud anachronistické, ponvadž siln

anthropomorfické, od novjších filosofických pedstav o bohu siln se

rznící, pipusme ho k vli tm, kteí snad se ho posavad drží.

Vývoj takovýto nevlastní ideální jest ale i nemožný z píin fy-

siologických. Že vývoj jednotlivce, na p. jednotlivé rostliny bez hmotné

souvislosti všech stup toho vývoje možným není, pochopuje každý.

Kvt a plod rostliny nemže povstati, nevyrostlli díve pe s listy

a vtvemi. Metamorfované listy vegetativní a kvtní nenásledují toliko

v ase po sob nýbrž i také ze spoleného roditele, ze pn. Kvt ne-

mže povstati oddlen od rostlinné ásti vegetativní, ve kteréž spoí-

vají fysiologické podmínky jeho vzniku a vývoje. Nejinak se to má
s vyššími rostlinami a zvíaty, zejména s jevnosnubnými rostlinami

u pomru k rostlinám tajnosnubným. Každá tajnosnubirá rostlina za-

íná bh svého života volnou od matky se odluující a samostatn

ve svém pirozeném živlu dále se vyvinující bukou. Pipustímeli tedy

tebas i možnost samostatného vzniku (autogonie) takové buky, akoli

jsem již v úvodu svého pojednání na pírodnickou protirayslnost takové

pedstavy poukázal, tož bylo by i možno, že by první jednotník každého

druhu sám o sob byl povstal a se vyvinoval. Avšak s rostlinami je-

vnosnubnými jest to jinak; jejich první vývoj jest vázán na mateskou
rostlinu, kteráž jej v první dob života živí, ponvadž do jisté chvíle

svého vývoje zárodek není schopen života samostatného. Zárodek vy-

vinuje se a zstává dlouho uzaven v bílku semena, kteréž jest ástkou
mateské rostliny. Semenná rostlina první svého druhu musila míti

poátek z píbuzné rostliny jiného druhu, kterýž jí poskytoval první

výživu uvnit semena. Domnnka od nkterých porzných spisovatel

pronesená, že by rostliny semenné, jakož i jiné, tajnosnubné rostliny

byly existovaly od nekonených vk, jest tak neopodstatnna, píí
se tak velice netoliko obezelému domyslu, nýbrž i positivním datm
geologickým, že ji prozatím jakožto nepípadnou mžeme zcela pone-

chati stranou, a se pozdji v polemické ásti tohoto pojednání k ní

vrátíme.

Jest tedy z fysiologických píin pro každou rostlinu jevnosnubnou

ili seraennou toliko Danvinská pemna z jinotvárné rostliny možná.

Jinak bychom vycházejíce od autogonie museli s Wigandem pipustiti,

že se první rostlina každého druhu jevnosnubného vyvíjela spsobem
dokonce jiným, nežli všecky ostatní generace téhož druhu, totiž místo

ze semena z buky volné jako výtrus žijící. To však jest tím nesmysl-

njší, ježto autogonie zahrnuje v sob také stálost a nepromnlivost

druhu co takového. Tedy nepromnlivost a opt promnlivost tak

náhlá, tak dalekosáhlá, jaké ani Danvinismus nikdy uiti nemohl, a to

v jednom stálém druhu ! Kdo by nechápal nesmyslnost takového

tvrzení? O vyšších zvíatech musíme íci totéž. Nebo ssavec, kterýž

jest poukázán z poátku na útrobu své matky a na výživu z její krve,

byl by se, jsa nezávisle od jiných druh stvoen, vyvíjeti musel z n-
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jaké samorozené a ovšem nezúrodnné buky a zajisté dle zákona

dalece rozdílného od zákona jeho pítomného vyvinování, snad na

spsob obojživelníka neb ryby. Samo ptaí vejce doznává v tle ma-
teském rozliné pemny a jakýsi stupe vývoje, nežli opouští ochrannou

svou první schránku.

Namítne se snad, že pece i dle descendenní theorie první se-

menili rostlina vytvoila se z rostlin výtrusních, první ssavec z njakého
obratlovce na spsob obojživelníka se rozplozujícího. Pravda , ale

descendenní theorie zakládá se práv na promnlivosti forem dle

analogie tch promn, kterými povstávají odrdy a plemena ; samo-

statné vznikání neb stvoení druh zahrnuje však v sob též pontí
o stálosti druh, dle které rostlina njaká neb živoich nemže pe-
kroiti hranice svého druhu, tím mén rodu, ádu aneb dokonce tídy.

Autogonie musela by krom toho pipustiti náhlý skok z jedné tídy

anobrž i vzoru do tídy nebo i vzoru vyššího, kdežto theorie Darwinova

vyžaduje toliko povolný, ponenáhlý vývoj stálým pemováním z jedné

tídy do druhé, z jednoho vzoru neb stupn do stupn jiného. Ohlednme
se po konkrétním pípadu; hleme na základ skutených dát uiniti

si pontí o tom , kterak povstalo asi vajíko neb semeno rostlinné

z výtrusné rostliny. U kapradin, jimiž ada cévnatých tajnosnubných

rostlin poíná, u pesliek a plavuní otvírá se pukající, voln na listu

sedící výtrusnice a vypouští výtrusy, kteréž zcela voln na vlhké zemi

klíí. Naproti tomu jsou výtrusnice Rhizocarpeí již uzaveny do zvlášt-

ního plodního obalu, jehož morfologická povaha zvlášt u Salviniaceí

s obalem vajíka jevnosnubných rostlin dokonale se shoduje. Plod

Salvinie jmenovit jest pemnný úkrojek listu plodního, on nejprve

vyroste v sloupek (columella), ze kteréhož vypuí více mén etné vý-

trusnice, a pod tmito vyzdvihne se kruhovitý val, jenž jako koulovitý

dutý obal sloupek s výtrnsnicemi docela obroste a na vrcholku se

uzave. V nkterých z tchto plod jsou výtrusnice toliko samí,
v jiných toliko samicí. Tyto poslední rovnají se zvlášt vajíku vyšších

rostlin. Nebo sloupek rovná se prvopoátku jádra vajíkového (hrboulku

vajíkovému) a obal plodní obalu (integumentum) vajenému. Ovšem
že ze sloupku Salvinie vtší poet výtrusnic vyrstá, z hrboulka vaje-

ného ale toliko jedno konené jádro (kteréž se rovná výtrusnici tajno-

snubné), avšak i v tom ohledu se srovnává píbuzná se Salvinií Azolla

i
íkem, nebo ze sloupku jejího plodu toliko jediná a sice konená

výtrusnice vyniká. Jinak ale zachovává plod Salviniaceí ráz tajno-

snubc, obaly plodní totiž se naposledy roztrhají, výtrusnice obojího

pohlaví z nich vyjdou a mimo n ve vod se pohlavn snoubí. Po-

všimnouti si teba, že výtrusy samí (ve výtrusnici své ostatn spolené
váznoucí) vyhánjí krátký vak, kterýž protrhne blánu výtrusnice své,

a na konci dv baky se spermatozoidami odkrojí. Není vru po-

tebí veliké zmny, aby plod Salvinie stal se vajíkem jevnosnubné

rostliny a výtrusy samicí zrnky pylovými. Teba jen, aby výtrusnice

samicí (jakožto jádro vajené) /ustala uvnit obalu na, vrcholu neúpln
uzaveného, i .aby výtrus samí, zanechaje vytvoování dvoubuneného
chamoroda a Bpermatozoidfl , vakem svým vniknul do vnitka obalu

plodního k semenici a b samému Bamiímu výtrusu. Ejhle vajíko

3H
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a úplné zúroclování u jevnosnubných rostlin ! Podobné pemny jsou

ale pouhou variací též rostliny rozhodn možné. Uvedu zvlášt píklad

(liiiioríických kvt u našieh fijalek, na p. u jarní íijalky vonné

(Viola odorata). Kvty jarní s barevnými úhlednými korunami mají

prašulky, z nichžto se pyl jako obyejn práší a pomocí hmyzu kvty
ijalkové navštvujícího penášen bývá ze kvtu na kvt a tak zhusta

kvty jiné zúroduje. V pozdjší letní dob vyrstají toliko velmi

nevyvinuté malé kvítky s korunou zakrnlou , kteréž se neotvírají.

Pylová zrnka z prašníku ani nevypadávají , nýbrž vyrstají pímo
z pouzder prašníkových v nitkovité pylové vaky, kteréž k bližn

rostouce ji zúrodují. Proto že v úkrytu zaveného kalicha zúrodování

se vykonává, nazvány jsou tyto kvty kryto snubr.ými (kleistogamickými).

Tedy zde máme na též rostlin netoliko dvojí rozdílný spsob zúrodnní

pomocí hmyzu a bez pomoci této, ale i pylová zrnka v jednom kvtu
vypadávají z prašníka rozpuklého, v druhém zstávají v nm, ponvadž
modus zúrodnní v pozdjších kvtech se zmnil.

Tím spsobem ukázal jsem, kterak pirozenou mrou, pouhou

poznenáhlou variací, mohla jevnosnubná rostlina povstati z tajnosnubné,

aniž teba divotvorných, nižádnou analogií neodvodnných skok, bez

kterých by samorodné povstání jevnosnubné rostliny nebylo možné.

A že jevnosnubné první rostliny povstati musely z jistých nejvýše

vyvinutých tajnosnubných, to jest jednak z fysiologických ohled
fysicky nutné, jednak z morfologické shody a souvislosti stup, tíd

a ád tch kterých rostlin každému nepedpojatému rozumu logicky

úpln jasné a nepopiratelné.

Rozumí se samo sebou, že také kapradiny, mechy, thallofyty

musely povstati rodnou pemnou ze sebe, kapradina z mechu, mech

z thallofytu, když i pro jevnosnubné jiný pvod než odrozením pí-

rodovdecky ani není možným. S tím také shodují se v podivuhodné

míe výsledky všech novjších vývoj ezpytných a srovnávacích prací,

tajnosnubných rostlin se týkající. Ukázalo se, že vzdor jednotlivým

snadno pochopitelným mezerám panuje mezi rozlinými stupni a nižšími

kategoriemi tajnosnubnými tatáž zejmo genetická souvislost, jako mezi

tajno- a jevnosnubci. Zárodeníky a pelatky mech u cévnatých tajno-

snubc ukázaly se býti toliko složitjší pemnou vejcorod a chamo-

rod as, srovnávací erabryologie pak ukázala mezi prvním zaátkem
a vyvinováním mechové tobolky a rostlinného zárodku u kapradin,

plavuní atd. až i jevnosnubných rostlin tak památnou srovnalost, že

z ní s nejvtší jistot se rovnající pravdpodobností na genetickou

totožnost plodu mechového a zárodku cévnaté rostliny souditi, anobrž

i o tom pontí sob uiniti mžeme, jakou zmnou plodu mechového

(totiž rozvtvením stopky a pemnou výtrusorodné brašniky v list

výtrusorodný) povstal listnatý kmen kapradin. První poátky plodu

mechového však nalézáme již u nkterých as a mžeme vývin jeho

fylogenetický sledovati krok za krokem až do nejnižších jaterních

mech (lliccia).

Tím jsem se dotkl úkazv rostlinné rodozmny, o kterých snad

píšt jednou zevrubnji pojednám , a které podávají patrný dkaz
o kmenové souvislosti tajnosnubných rostlin. Písn souvislá ada



Úvahy pírodovdecké o Darwinov theorii. 591

tchto úkaz od as vzhru napoád jdoucí jest tato. První rostliny

jsou nepohlavné, rozmnožujíce se bukami neutrálními (šedodjnými)
ili gonidiemi, z nichžto vyvíjejí se všemožnými pechody dvojí pohlavní

buky. Z poátku jsou ob snoubící se t. j. v jednu hmotu splývající

buky stejné velikosti i povahy, bud oboje nepohyblivé (na p. Zygne-

macey) aneb ob brvkami se pohybující (na p. u Pandoiny, Ulothrix)

;

dále pak jeví se protiva buky samicí zúrodnitelné a samí zúrodující

pravideln tím, že samicí buka bývá nepohyblivá (gonosphaera), samí
však o mnoho menší, brvami pohyblivá samicí buku vyhledává. —
U Zygnemaceí a jiných sledují po sob toliko pohlavní generace.

Zhusta však stídají se v jednom životním prbhu as a jiných thallo-

fyt dvoje generace, z nichž jedna, kteráž se ostatn vícekrát opakovati

mže, nepohlavní jest, šedorodná, druhá pak pohlavní, dílem mužská

neb ženská, dílem obojpohlavná. V stídání tom záleží rodozmna.
Máme píinu domýšleti se, že rostlina taková s rodozmnou povstala

z rostliny pohlavní, ale bez rodozmny (na p. Ustilaginey z Protomyces),

totiž že první generace penesla pohlavnost na druhou, tetí neb ješt
pozdnjší generaci, obmezivši sebe na vytvoování pouhých nepohlavních

gonidií. K tmto dvma generacím rodozmny, k šedorodné a vejco-

rodné A i B pidružuje se však generace tetí, generace výtrusorodná C,

kteroužto však vidíme takoka ped oima našima se vyvinovati, sledu-

jemeli rody Oedogonium — Coleochaete — mechy — cévnaté rostliny,

ts poíná C toliko generací výtrusnýeh bunk, u mech jest to

složitjší plod, u kapradin a všech výše stojících rostlin pedstavuje

celou vegetativní výtrusorodnou rostlinu. Naproti tomu panují u thallo-

a mech první generace A a B, jevíce veškerý morfologický

postup a rozvoj, jehož tyto generace vbec jsou schopny, anebo jest

jen jedna pohlavní generace B, kteráž u nejnižších mech (na p. Riccia)

Stejn jest vyvinuta jako první klíek u kapradin, jenž s mechovou
generací B jest úpln identický. Od kapradin pak, jakož výše eeno,
hubení a zakruje generace B vždy více. Jednak tedy mžeme sle-

dovati poznenáhlý vývin generace C, jednak poznenáhlé chudnutí a mizení

generace B.

Tak tedy poukazují morfologické znaky vývinu jednotlivých rostlin,

dnlujeraeli je skrze jednotlivé tídy a stupn od prvních rostlinných

poátk až do nejvyšších oddíl, velmi patrné na poznenáhlý skutený
vývin jednotlivých vtví rostlinstva ze spoleného kmene, na vývin to

fylogenetický dle Haeckelova pojmenování.

Na vyložené posud morfologicko-soustavné zjevy dlužno nejvtší

váhu klásti vedle fysiologické odvislosti prvního stadia vývinu každé

dokonalejší rostliny i živoicha, akoli Darwin sám, hledavší doklady

ke své theorii více mezi živoišstvem
,
práv této stránky nehrub si

imnul. Však i z ostatních dvod, které Darwin uvádí ve prospch
endenní theorie, jsou mnohé ješt nemálo závažné. Nkteré z nich

též ješt morfologické a systematické, jiné geografické, jiné

palaeontologické.

Jedou z tchto dvod jest podobnost mezí elnými druhy jednoho

rodu. povšechnjší obyejné podobnost rodu mezi sebou v jedné eledi

neb ádu a podobnost opt ješt obmezenjši jistých ád v jednom
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souadí (kteréž jiní také tídou nazývají). Jest sice pravda, že po-

dobnost sama ješt nedokazuje dostatené spolený pvod podobných

tvar ; nejmakavjší píklady máme na minerálech, mezi nimiž též roz-

liné pomry podobnosti a rznosti vládnou, aniž by pi nich na rodný

pvod mysliti se mohlo. Avšak oné lánkovitosti a stupovanosti

v pomrech podobnosti, kterou se soustavy organických tvor vyzname-

návají, u nerost za to naprosto neshledáváme. Jest to nápadný rozdíl

v systematice organické a neorganické íše, že mineralog zná sice

eledi neb ády a nejníže druhy, avšak žádné rody, protož také nomen-
klatura druh minerálních jest jednojmenná (Apatit , vápenec atd.),

nikoli binomiální jako pro rostliny a živoichy. Pokusil se sice Mohs
o stanovení rod, avšak pokus se nepovedl a vráceno se brzy k názvm
jednoduchým. Píina toho není žádná jiná, nežli že podobnosti orga-

nismv jsou genetické, podobnosti minerál nikoliv. Rod mineralogický

byl by pouhou abstrakcí, více mén libovolnou, avšak rod rostlinný, a
díve také za pouhou abstrakci pokládaný, jest nad to genetickou tedy

objektivní jednotou, jistotn aspo potud, pokud jest rodem piro-

zeným. Vztahy píbuzenské mezi druhy spoleného rodu jsou takové,

a shodnost i stupovitá souvislost znak morfologických, jimiž rozliné

druhy podleny jsou, iní takový dojem na nás, že se již dle pouhého
citu nemžeme ubrániti myšlence o vnjší, totiž genetické, souvislosti,

skutené to píbuznosti tchto forem. Potvrzují nás v tom píbuzenské
vztahy mezi odrdami a plemeny, jejichžto genetická souvislost je

buto pímo známa anebo pece dle analogie nepochybná
,

potvrzuji

nás v tom proto, ponvadž se tyto vztahy toliko relativn liší od po-

mr píbuzenství mezi druhy jednoho a téhož rodu. Jak mocný byl

již v dívjších asech dojem píbuzenských tchto vztah na mysl

nejvýtenjších pírodozpytc a pírodopisc, vidíme na samém Linnovi,
kterýž z poátku od obecného náhledu samostatného stvoení všech druh
vycházeje, v pozdjší dob cítil se puzena k domnnce, že všecky druhy

jednoho rodu zplozeny jsou promnou jednoho prvotního druhu. Anobrž
Linné pokroil ješt dále, pijímaje, že také každý pirozený ád ml
jednu pvodn stvoenou formu za spoleného pedka všech rod
a druh tohoto ádu. Dále ovšem nešel a také nemohl jíti bez veliké

libovle, ponvadž znaky na spolený pvod a souvislost vyšších oddíl
poukazující jsou o mnoho skrytjší a teprva našim vrstevníkm dostalo

se trudnými pracemi znamenitých zkoumatel toho zadostuinní, že je

konen již známe, tak jak jsem to hoeji v hlavních nástinech vypsati

se snažil.

Jiný morfologický dvod pro theorii descendenní jest pekva-
pující podobnost zárodk rostlin i zvíat z rozliných ád a tíd,

kdežto pozdjší vyvinuté tvary znan mohou býti rozliné. Podobnost
ta jest tím vtší, ím mladší zaátek, a rozdíly vystupují tím více

v popedí, ím starším zárodek se stává. Tak na p. jest první za-

átek všech ssavc, ani lovka nevyjímaje, jednoduchá buka, vejce.

Rozdlováním této buky (tak zvaným rýhováním) povstává kulika,
z které se differencírují vlastní zárodek a mechýek žloutkový. V první

dob vyvinování jsou si zárodky plaz, pták (kuete), ssavc (na p.
psa) a lovka tak podobny, že se jen ztží a nepatrnými, relativními
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znaky mohou rozeznati. Podobn se to má se zárodky cévnatých

rostlin a se zárodkem tobolky mechové. První zaátky, první pi-
hrádky, kterýmiž se zárodek ve více bunk dlí, jsou dle nejnovjších

embryologických badání dílem docela stejný, dílem aspo co modifikace

jednoho zákona vyvinovacího snadno pochopitelný Tyto zjevy embryolo-

gické vysvtlují se descendenní theorii velmi dobe. Každá forma

transmutací z formy pvodnjší dále vyvinutá má se pece navrátiti

k témuž zaátku individuálnímu, od kteréhož vyšla dávnjší mateská
forma, a ponvadž zddila od pvodní formy celý povšechný plán, musí

z poátku stejným plodem se vyvinovati, kdežto transmutací povstalé

rozdílnosti musí se jeviti tím zejmji, ím více rostlina neb zvíe blíží

se své konené dosplosti. Mysleme si ze spoleného bodu tažené dv
pímky, tedy jest poblíže spoleného tohoto bodu smr obou ješt skoro

rovnobžný, odchyluje se ale tím více, ím více áry se od spoleného
bodu vzdalují. Dle téhož principu také snadno pochopíme , že dv
v dosplosti své velmi rozdílné a již od pradávna ped nepoetnými
generacemi a rznými pechodními tvary ze spoleného pvodu vyšlé

formy toliko v nejprvnjších zaátcích se budou shodovati, že však záhy

a rychlejším postupem rznosti se musí objevovati. Naproti tomu musí

dv píbuznjší, v mén daleké dob od sebe rozešlé formy po delší as
míti skoro stejný vývin, rozdíly pak jsouce mén etné a mén hluboké,

budou se jeviti patrnji až v pozdnjší fási vývinu individuálního. Z toho

tedy jde, že se embryonální znaky nejlépe hoditi budou k vyznaení
vyšších tíd rostlin i živoich, máli soustava býti pirozená, to jest

na pomrech bližšího a vzdálenjšího píbuzenství založena. Skuten
osvdily se také znaky embryonální co nejlépe v soustavách piro-
zených. Tak na p. dlíme rostliny jevnosnubné v naho- a krytosemenné

a to více dle embryonálních a prombryonálních znak nežli dle znaku
nahých neb uzavených semen, a krytosemenné opt v jedno- a dvou-

dložné. Také rozvržení ssavc dle znak embryonálních (povahy pla-

atd.) jest opravdu vdetjší nežli dávnji oblíbené rozdlení dle

okonin, zub a podobných zevnjších znak.
Wigand namítá proti embryologickému dvodu, že se to samo

sebou rozumí, jestliže se první poátky jednotlivých vývin více sho-

duji, ponvadž jsou zaátky pirozen vždy jednodušší a pi vtší

jednoduchosti nemohou býti tak veliké rozdíly, jak pi znanjší slo-

žitosti. To jest ovšem pravda, nicmén jsou pece první poátky le-
novc tebas stejn jednoduché, pece jenom znanji rozdílné od stejn

starých poátk obratlovc. Námitka tato tedy nevystaí, a musel by
Wigand uchýliti se k staršímu argumentu, že jsou lenovci dle jiného

plánu vytvoeny nežli obratlovci, a že jest práv spolený ten plán

píinou vtší shody mezi prvními zaátky všech obratlovc vespolek.

k tu jsme opt se dostali až k oné idealistické pedstav, dle které

by mohl býti nepochybný fylogenetický vývin vývojem pouze ideálním,

na p. logickým ve úmyslu Ilegelov. Idealistické soustavy filosofické

átku tohoto století jsou však již pekonány. Bud jak bud, jestliže

embryologie také descendenci nedokazuje tak nepopirateln jako vý§e

uvedené dvody morfologicko-ysiologické, aspo jest s ní v dobré

shod a slouží k jejímu potvrzení.
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Valného povšimnutí a využitkování ve smyslu descendenní thcoric

nabyly u Darwinu lak /vane rudimentární ili zakrnlé ústroje, kteréž

akoli tvarem více mén ale pece nedokonale vyvinuty jsouce, nemají

žádné funkce fysioiogické, a tudíž organismu samému jsou nepotebné,

bezúelné a zbytené. Takovéto ústroje nalézají se velmi zhusta u rostlin

i také u zvíat. U rostlin jsou zakrnlé takovéto ústroje velmi hojné

ve kvtech : jmenovit zakrnlé koruny, zaprtalé tyinky jednotlivé, na

p. pátá tyinka ve kvtech zygomorfických, dvoupyských, kteráž na

míst, kde by se oekávati mla, bud zcela chybí bud njakým niemným
zákrskem (patyinkou, na p. u krtiníka — Scroíúlaria) nahrazena jest

;

dále veškeré tyinky zaprtalé ve kvtech fysiologicky samicích, ve

kvtech samích zase zakrnlé semeníky, v semeníkách zakrsalá a ne-

plodná vajíka. Z zoologie sem patí zuby embryon velrybích, pední
zuby telat v hoejší elisti, které se nikdy neproežou, skromné zbytky

pánve a zadních okonin u hroznýš, zakrnlé oi krtka, slepáka, brouk,
rudiment ocasu u lovka a j. v.

Ústroje takové, na první pohled velmi záhadné vysvtluje theorie

descendenní spsobem velmi jednoduchým a zcela postaitelným. Jsou
to ústroje zddné od jinorodého pedka, kterémuž pvodn sloužily

k úelm povaze jeho pimeným. Druh však, jemuž nyní náležejí,

následkem zmnného spsobu živobytí, aneb následkem zmnných
na tvar jeho psobících faktor, více jich nepoužívá; ústroj ten pvodn
vyvinutý a k výkonu uritému zpsobilý pozbyl bhem etných ge-

nerací jak na vývinu formálním, tak i svého fysiologického urení.

Zakrnlé ústroje poskytují Darwinismu velmi pádný dvod. Nebo
kdy by druhové byli samostatn a nezávisle povstalí neb stvoení, musili

by míti toliko ústroje k životu skuten platné a náležit vyvinuté.

Ústroje patrn bezúelné a nedostatené vysvtlují se toliko transmu-

tací forem a genetickou jich souvislostí. Nanejvýš by se mohlo namít-

nouti, že by mén dokonalé a nedosplé ústroje mohly také pedstavovati

první zaátky tch dokonalejších forem a výkon, které u ostatních

píbuzných druh se nalézají. Možná také, že nkteré z nedosplých
ústroj skuten tento význam mají, patrn však i tato pedstava ped-
pokládá descendenci. O vtšin nedokonalých ústroj však není pochyb-

nosti, že jsou skuten jen zhubenlé ze stavu dobe vyvinutého. Jest

na p. samo sebou zejmo, že pravidelný tvar kvtu jest pvodnjší,
z néhožto rozliné spsoby kvt zygomorfických (tak zvaných ne-

pravidelných) jsou odvozeny. Když tedy v pyskatem kvtu pátá hoejší

tyinka schází neb jest zakrnlá ve form neužitené patyinky, tedy

jest nemén patrno, že zákrsek není prvním zaátkem páté tyinky,

nýbrž tvarem opravdu redukovaným, ponvadž i stejný poet tyinek

a jejich stídání se s lístky korunními jest zajisté pvodnjší charakter

ve kvtu. Rovnž nemže nikdo pochybovati o tom, že ocas nejvyšších,

ponvadž lovku nejpodobnjších opic jest zakrnlý, protože práv
u nižších forem opic a vbec u ssavc vyvinut bývá.

Yedle ústroj zakrnlých kladu z ohledu na descendenní theorii

hned také ústroje od poátku srostlé, které zvlášt u rostlin nezídka
se nalézají, kterýžto argument Darwinovi znám nebyl. Nkteré koruny

a semeníky též i pylostroje (androecea, to jest soubor tyinek) vznikají
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hned ua zaátku z osy lžkové ve form jednotného kruhovitého valu

neb tere, tak že by se dle vývinu svého za ústroj jednotlivý mely

považovati a také od mnohých vývinozpytc tak považovány byly aneb

ješt jsou. Nicmén objeví se porovnáním s jinými píbuznými kvty,

všímáním si abnormit anobrž i dalšího vývoje ta pravda, že jsou tyto

jednolité ústroje vlastn složeny z nkolika potenciáln rzných, avšak

skuten nerozeznatelných, totiž v jednu masu slitých a srostlých díl.

Takové cyklomy neb kruhotvary, jak se trefn novji nazývají, jsou

na p. semeník podléškovitých rostlin a fialek
,

pylostroj dyovité

rostliny Cyclanthera, okvtí Aristolochie a pod. Ye všech tch pí-

padech zstávají kruhotvary povždy jednotné a nerozdlené , avšak

u podléšek na p. spatuje se semeník v abnormitách rozeklaný v jistý

poet lalok a potom i zastoupen týmže potem zcela volných lístk,

z ehož bezpen iníme závrek, že v cyklomu takovém tyto etnjší
lístky potcntiá obsaženy jsou, a toho pímo nevidíme. V jiných pí-

padech vyzdvihuje se z pvodního cyklomu dalším prbhem vyvinování

tolik volných špiek neb ušt listových, kolik vlastn list v cyklomu

obsaženo jest, tak na p. z kruhotvaru vegetativních list pesliek,

kteréž jak známo v peslenu stojíce, v pochvu zubatou srostlé jsou,

ale nikoli nesrstají teprv pozdji, nýbrž hned od poátku v kruho-

tvaru slouené se objevují. Samo sebou zdá se v tom býti protimysl,

máli jednoduchý tvar za soubor více lenv považován býti a protož

na p. pravil Schleiden, že toliko snílek a nikoli pítel zdravého skou-

mání a myšlení takový náhled míti mže. Avšak Schleiden neznal a

nedovedl náležit oceniti abnormity a vbec ml píliš jednostranný

názor v té vci. Protimyslnost len etných v jednotném tvaru

srostlých mizí však, povážímeli, že rostliny, jejichž kvtné kruhy aneb

vegetativní pesleny ve form kruhotvaru povstávají, z takových forem

rostlinných pocházejí, kteréž na týchže místech pesleny volných list

vyvinovaly a na jiné potomky také ddin penesly. Jestliže totiž

onano ohniska v kruhovitém pásm osy (lodyhy, kvtného lžka), jejichž

radiálním vzrstem a pomnožováním bunk listy co hrboulky z osy

vystupují, v takové šíce a energií pvodní pracovati zaínají, že se

krajn dotýkají, tedy musí tato jindy isolovaná ohniska novotvoících

se bunk splývati v jediném kruhu a na míst více rzných list povstane

kruhotvar výše spomenutý. Když pak v abnormitách energie a šíky
tchto listotvorných bod zase ubude, povstanou opt jednotlivé od-

dlené listy, i mžeme z toho souditi, že opaným spsobem fylogene-

ticky povstal cyklora na míst peslenu z volných a samostatných druhdy
zaátk listových.

Velmi závažný tvarozpytný dvod Danvinismu spoívá konen
v povaze základního pontí vší systematiky, totiž druhu organického

ies). Vtšina pírodozpytc, i tch nemnohých Antidanvinist,
piznává, že vlastn nevíme co druh jest, aneb lépe eeno, že znaky
draho naproti rodu a naproti odrd (variet) nemžeme urit a pro
všecky pípady udati. Jest to dosti podivná vc, uvážíraeli, že jest

druh, subjektivn vzato, pedstavou naší logickou. Ovšem pedstavy
naše jsou takoka otisky vd mimo nás, jasnost a rozeznatelnost jejich

závisí pak krom jasnosti myšlení lovkova na objektivní zejmé roz-
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linosti vcí samých. Nedovedoulí tedy ani nejlepší badatelé a myslitelé

pontí druhu náležit ustanoviti, mžeme z toho soudit, že jesl to

pontí, jemuž skutenost a píroda neodpovídá dosti pesné a úpln.

Vlastn jest druh pontí vzaté sice z etných objekt pírodních

a v theorii také opatené dvma hlavn znaky, totiž znakem pomrné
stálosti a znakem náležit ostré pomrné rozeznatelnosti. Mám cli tedy

více podobných forem nestejné hodnoty ped sebou, tedy vyjímáme

ony formy, které spatujeme dosti ostrými, znanými a etnými znaky

rozdílné a které se ohledem tchto znak bhem etných pozorovaných

generací nemní, tím mén jedna do druhé pecházejí, a tyto formy

nazýváme druhy. Naproti tomu takové velmi podobné formy, které jen

nemnohými snad i jen jediným znakem, nad to nestálými a tedy kulturou

i v pírod volné se mnícími znaky se liší, nazýváme odrdy. Vše-

obecnou theorii druh tedy máme a sice zcela empiricky vyzískanou,

ale v praxi, chtjíce dle theorie této ustanoviti druhy a odrdy na-

lézáme se brzy v úzkých. Pedn rozcházejí se pírodopisci v tom,

které znaky ješt jsou ostré, znané a etné dosti a které jsou opak

toho, a kde jest hranice mezi znaky specifickými a znaky varianími.

Protož kolik hlav, tolik smysl. Opic a Jordán*) pojímají druh v praxi

zcela jinak nežli Linné a vtšina jiných botanik, a mezi tmi také

málo kdy se dva z nich ve všem všudy úpln shodují. Rozeznávání

druh iní velikou újmu ješt i ta zkušenost, že stálost znak není

v dokonale pímém pomru k dležitosti, výtenosti a hojnosti tchto

znak. Leckdy mže pouhá barva kvtu, list a nic více býti znakem
u potomk stále ddiným, jindy opt mže znak, jenž se zdá velmi

závažným a jenž by zajisté ml platnost specifickou, kdy by byl stálým,

podléhati promnlivosti odrd. Zkrátka shledalo se, že mezi druhem
a odrdou není žádné písné a bez odporu ustanovitcln hranice ; mezi

druhem a odrdou ve smyslu vlastním postaveno jest ješt pontí ple-

mena, to jest formy tak stálé jako druh a znanji od druhu rozliné,

nicmén jednak ne tak oste a valn jako jiné druhy se lišící, jednak

v mnohých pípadech dokázané z jiné formy povstalé a odvozené.

Všecky tyto okolnosti, které tuto jen ve vší strunosti na mysl

uvádím, (odkazuje stran bližších údaj na svj spisek o Opicovi a Jor-

danovij, nedají se srovnati s originárním povstáním neb stvoením ny-

njších druh. Samostatn stvoené druhy, vtlené to Platonovy idey mly
by náležit oste a stejnomrn býti rozdílný, aniž by mohly duchu

lidskému pipravovati podobné nesnáze, jaké stanovení rozliných sy-

stematických hodnot skuten pírodozpytcm zpsobuje. Ponvadž pak

stálost není nikterak výhradným znakem forem, v jejichž samostatné

stvoení bychom z nevdomosti jejich pvodu viti mohli, ponvadž
také formy dozajista odvozené a nesamostatné stálosti nabyti mohou;
ponvadž též ze znak tvárných žádný úsudek o tom možný není, zdali

njaká forma z jiné odvozena jest neb možnost samostatného pvodu
v sob chová: tedy by byl domnlý rozdíl mezi nezávisle stvoenými
a mezi odrozenými formami úpln nepoznatelný, což jest patrnou známkou
jeho do<;matinosti a subjektivního výmyslu. Pochybnost, jeli njaká stálá

*) Viz o tom mé pojednání v asopise Musea esk. r. 1876. sv. 4.
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forma druhem ve smyslu dogmatickém, anebu stálou toliko odrdou,
nedala by se niím zapuditi. Zbaviti se jí mžeme toliko uznáním, že

druh i plemeno jsou tak jako odrdy odvozeny z jiných forem, a že

se druh od plemena neliší jinace nežli vtší sumou rozdíl morfolo-

gických a biologických.

V skutku, všecky naše vdomosti o vztazích a skupenství druh
poukazují k Danvinovskému jejich pvodu. K tmto a takovým zjevm
náleží na p. adová píbuznost jistých druh neb tebas i plemen.

V nkterých rodech seznamujeme se s druhy, které se dle píbuznosti

dají sestaviti v ady; nejblíže podle sebe stojící druhy jsou tak málo

rozdílné, že bychom je rádi považovali za formy jednoho druhu; po-

rovnámeli však mezi sebou dv vzdálenjší formy z celé ady, jeví se

rozdíly tak znané, že je na všechen spsob co zvláštní druhy roze-

znávati musíme. Ze známjších rod uvádím Hieracium (jestábníky),

jehožto slabé druhy se takto chovají. V jiných rodech zase jsou druhové

všecky neb vtšinou dobe rozdílné. Pi originárním pvodu druh tch
byla by ta vc naprosto záhadnou, descendenní theorii však se vy-

svtluje velmi jednoduše. Jestliže pozvolnými promnami nkteré p-
vodnjší formy povstaly formy nové a jestliže všecky neb vtšinou byly

zachovány, musejí míti povahu druh v rodu Hieracium, jestliže však

píliš blízko píbuzné formy opt vyhynuly, musí se jeviti vtší mezera
mezi dvma pozstalými nejbližšími druhy, tak jak to dosti zhusta

shledáváme. (Pokraováni.)

Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Šmilovský.

(Pokraování.)

XV.

Po silnici, táhnoucí se mnohotvárnou horskou krajinou z kraje
k Polomí, vyjíždl zvolna do vrchu koár. Byl to Polomské vrchnosti

) parádní, v nmž jezdívalo se jen na návštvy k okolním statká-

m, do plesY, do msta, sumou za zvláštních jen píležitostí. Xa
zápeží, dvou to silnonohých hnédkách, bylo pes všechen svátení
ini-troj. ínským stíbrem okovaný, vidti, že chodívají více ped pluhem
než ped koárem. Hnedky ídil s kozlíku velezkoušený manžel Apolenin

náš Pišvejc, jehož veškeren zjev ostkvívala dnes nedlní nálada.
Tváe ml bezúhonn oholeny a odn byl až do tch bot. rybím tukem
napuštných, v jediný Polomskj panský liberaj. Na šedivé lebce ml
pruskou placatou epici N Stíbrnou portou na dva prsty širokou a na
hubeném tle jako oa Braku visel mu dlouhošosy" kocovsky" kabát modrá
barvy se zlotými knoflíky, na nichž vytlaena byla mesiánská koruna
a z nichž ani jeden nechybl. Škoda jen, že rukávy na jeho dlouhé
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ruce byly ponkud krátký. V kostnatých rukácli, navleených v bílé

kožené rukavice, trochu špinavé, držel graciosn otže usmívaje se

blaženou nadjí, že padne dnes zlatka zpropitného. Býti koím nenále-

želo sice v obor jeho innosti, dnes ale proto na došlo, že pan Lípa
panského koího v polích poteboval. Pišvejc byl jen prostedním vozo-

tajeni, ale Polomský pán si myslil, že hnedky jsou jisty a že není

obavy, aby nkde knžoura slepé spravedlnosti, jejž bude Pišvejcovi

vézti, do píkopu vyklopil. Také nedal Pišvejcovi mimo mejto ani

zbyteného krejcaru, aby se nkde cestou neopil.

V koáe, pohodln roztažen, sedl mladý muž, sporé, zavalité

postavy. Ml rusé vlasy a oko sivé, pichlavé i potutelné. Rusé knírky

ml na koncích po maarsku v špiky stoeny a kravata a límec

u košile svdily, že se šastn drží na hladin nejnovjší mody. Že
pedvádíme v nm tenástvu svému doktora Samce, nebude tuším

nikdo na pochybnosti. Nový ženich Hedviin je na cest do Polomi.

Pkná píroda jej nebaví; což na tom, že je tu trochu více vrchv,
údolí a lesv nežli jinde. Myslí on na nkteré zajímavé právnické

pípady z novjší praxe své a pak také trochu na Hedviku a její

list, nedosti uspokojivý. S Pišvejcem nemluvil posud ani o jednu vtu
více než bylo potebí, a jeli už spolu dobrou hodinu. Le humoristický

a dobrosrdený výraz chlapa, jako hád velikého, padl mu pece do

oka. Tak zhola, beze všeho užitku, nemínil doktor Samec koího svého

propustiti. Myslil si: dáš mu zlatku od cesty a máš právo za ni se

leccos dovdti.

„Koí," zvolal najednou doktor Samec.

„Milostpane, porouíte nco?" odvtil Pišvejc.

„Slenu Hedviku ze zámku znáš?" otazoval se doktor.

Kavalírsky pronesené „ty" Pišvejcovi nevonlo. Rozertil se

v duchu a pomyslil si: Já nejsem žádné tvé „ty," holobrádku! Vsak

ono ti pijde draho! Snad chce na mn vyzvídati? Dobrá naleju mu
lživých patok, že bude prskati. Nahlas ale odpovdl : „Jak bych neznal,

milostpane doktore. Nosívám od ní psaníka Podhorskému pánovi a to

je pravda, od cesty dá mi vždycky."

Doktor Samec se ušklíbl.

„To snad díve. Posledních ale deset neb trnáct dní sotva."

„Ješt vera odpoledne byl jsem tam s psaníkem," lhal Pišvejc

jako by tiskl.

Mladý advokát kroutil si nevrle oba konce knírek.

„Jen bych prosil, milostpána, aby na mne nepovdl," ohrazoval

se Pišvejc.

„Nepovím, tím bud! jist. Ale Podhorský pán pece poslední as
na zámek nechodí?"

Pišvejc minutiku pemýšlel o odpovdi, aby se nezapletl.

„Pravda, nechodí," odpovídal. „Snad mu njaká moucha peletla

pes nos."

Doktor se mimodk poškrábal po nose.

„Ostatn," pidával Pišvejc sám od sebe, „kousek hnvu zostuje

ženskou lásku."
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Doktor mlel. Pišvejci, jenž myslil, že advokát svate za Krescinkou

jede a jenž nic o tom nevdl, co se mezi slenou Hedvikou a panem

Ledvinou pihodilo, nezdálo se záhodno, pytel se lžemi zadrhnouti.

„Na tu cizí slenu," pokraoval, „nemohu ovšem nic zlého íci,

ale naše sleinka Krescinka je proti ní pece uinný andl."

Pravil to proto, že lakotná Krescinka nikdy ani krejcaru mu za

konané službiky nedala a nad to ostrým svým jazejkem si jej asto

dobírala.

Chytrý doktor pozoroval, že by koí rád povídal a vidl zárove,

že mu ta žvástavost mže býti s prospchem. Skládal si již v duchu

plán, jak by povídavost Pišvejcovu nejlépe zpenžil, když najednou

koár ped osamlou hospodou se zastavil.

Slézaje s kozlíka oslovil jej zdvoile Pišvejc : „Prosím, milostpane

doktore, za odpuštní, že zde u zelené kobyly zastavuju. Musím
hospodskému nco vyíditi a co nevidt jsem tu zase."

Doktora projela vhodná myšlenka. Když se Pišvejc, jenž v na-

léváme kradmo kalíšek pálenky do sebe vrazil, vracel, zavolal mu
v ústrety : „Dej si naliti sklenici piva. Nechci, aby kdo mne veze, ml
sucho v krku."

Pišvejcovi zasvítily oi.

„Kmote, sklenici piva. Milostpán porouí," zavolal do okna.

Když hospodský s pivem pišel, zvedl Pišvejc sklenici ka

:

„Stálé zdraví milostpánovi," naež jedním dlouhým douškem sklenici

vyprázdnil. „Pivo jako malvaz," oddychoval si panským rukávem ústa

utíraje.

„Snad bys snesl ješt jednu?" žertoval doktor.

„S pomocí boží a milostpána teba dv," usmíval se Pišvejc na

hospodského mrkaje, aby rychle bžel do sklepa.

I druhá sklenice propadla se než by pt napoítal do Pišvejcc.

„Té tetí už nech," napomínal doktor sáek otvíraje, „abys mne
nkde nepochoval."

„To to, já a pochovat a na silnici jako stl ! Jezdím, chvála

Kristu pánu a matce boží, už skoro padesát let a nikdy mi valach

ani neklopejtnul. Na to když vezu tak dobrotivého milostpána."

„Nalejte mu tedy tetí a poslední. Tu jsou peníze."

Pižvejc spoádal se i s tetí sklenicí a vyskoil zrun na kozlík,

aby ukázal, že nco vydrží. Jeli dále. Kus ped nimi, v právo pi
silnici, rozkládala se vesnice. Doktor se otázal koího, jak jí íkají.

„To jsou Brtníky. Náš milostpán z Polonii má tu dvr. Sena tu

bývá na tyicet for a žito tu roste tak námclné jako nikde jinde

daleko široko."

„Polomský pán má asi penz dost," vyzvídal doktor.

. .M;i jich, má, milostpane, jako hmyzu," vykládal Pišvejc. „Kam
by se to také délo ! On leží v tom božím hospodáství jako stará bába
v modlitbách."

Na to vypoítával Pišvejc, co všecko Polomskému pánu náleží

mu a&í každá hospodáství vynáší a vymaloval celkem takový

obraz o jmní Lipov, /<• doktor Samec toho litoval, že dole v okres-

ním mst &e do gruntovních knih na Lípa nepodíval. Kdy by byl
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vdl, že slena Hedvika si posud s Ledvinou dopisuje a že Lípa má
za ilceru uinného andla, nebyl by jist opomenul tak uiniti. Pro

všecko udlal si na své pamti uzlík, že budeli se mu Krescinka jen

ponkud líbiti, až nazpt pojede dole u listovního se zastaví.

„Což bez dluhv on pan Lípa asi nebude," dráždil doktor poví-

davost Eišvejcovu.

Tento a ml špiku, nebyl tolik v tém uražen, aby si byl nco
proti svému pánovi zadal

„Což dluh všude jako kvítí," odpovídal diplomaticky, „a máli

náš milostpán njaké, z jeho mísy jist nejedí."

„Co tím rozumíš?" otazoval se doktor.

„Myslím, že dávali náš milostpán ze sta pt, že z toho sta sám

deset bére. Dobrý hospodá umí i s cizím dobe hospodaiti."

„Jak vidti, umí tvj pán z nieho nic dlati pt. Ta ves nahoe
je asi Polom?"

„Polom, milostpane doktore. V levo je škola, v právo zámek

;

mezi nima ta špiatá vž je kostel náš, kus ped ním to nízké stavení

je fara."

„Kolik je let slen zámecké?"

„Sleince Krescince? Do dvou kížk chybí jí ješt hodný capart."

„Hezkáli?"

„Jako by ji narejsoval."

„ím to, že je sliná a bohatá a že posud nemá ženicha? i
snad už mla njakou známost?"

„To to, ta ješt neví, co je ženich."

„Že Podhorský pán se k ní neml? Vždy znal ji ped slenou

Hedvikou a zná Polomské panstvo."

„Kdo to ví, at poví; mj rozum je na to krátký."

„Není mu snad dosti chytrá?"

„Naše sleinka pro rozum do kraje jeti nemusí. Ostatn Pod-

horský pán zakousl se do sleny Hedviky, že ho ani rarach od ní

neodtrhne. Láska má pevnjší zuby než eznický pes."

Doktor se odmlel a zasmušil. Dal se do pemýšlení. Za chvíli

koár zastavil. Doktor se vytrhl ze svých dum.

„Co jest?" volal na Pišvejce.

„Tuhle cestikou pichází zámecká sleinka," odpovdl koí
smeknuv kašket.

Doktor se podíval v právo. Po pšin, sbíhající z Polonii k silnici,

blížila se dívka, jednoduše, ale vkusn, ba svdn obleena. Na plných,

vnadných adrech mla zatknutu kytici z luních kvtinek. Sestupujíc

z pšiny do píkopu silniního pozdvihla koketn suknici a ukázala

zvdavému oku doktorovu nožku, jíž by i písnjší znalec než on byl,

pochvaly neodepel.

Doktor Samec se dvorn poklonil. Jedním dechem pedstavil

Krescince sebe, pidal, že již koí jej ped okamžením se slenou
oznámil a pilhal, že již hodnou chvíli slenin zjev jeho pozornost

bavil. Krescinin zrak utkvl na mluvím s výrazem v pravd holu-

bicím, smíšeným z nevinnosti, rozpaitosti i vdnosti. Ale jen bleskem.

Na to jej hned sklopila ke kytici na adrech, spšnjší chzí rozvine-
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ných. Nevzhlédnuvši po druhé k nmu podávala mu srden ruku, na

níž nebylo rukaviky, a rozmlouvala se k nmu hlasem, pokud umla
nejlahodnjším.

„Naši na zámku ekají vás, pane doktore, teprve asi za hodinu.

Do smrti bych se byla nenadálá, že já budu první, jež vás uvítá na

Polonii. Mám dnes njak plnou hlavu a vyšla jsem si trochu do polí

na erstvý vzduch. Ale já vás snad svou eí nudím. Nerate se

zdržovati od další jízdy. Každou minutku, již tu spolu dlíme, ujímám
vám i Hedvice, a to je vru s híchem pro mne."

„Jste píliš písná k svému svdomí," namítal dvorn doktor

Samec. „Jinak kdy by libo bylo použiti se mnou equipáže vašeho pana

otce, vru byl bych tomu nemálo vden."
„Odpustíte, že nepijímám. Mám úmyslem broukavou hlavu trochu

provtrati a k tomu teba projíti se. A pak," dodala pidusivši hlas,

aby Pišvejc ji neslyšel, „co by tomu ekla Hedvika, kdy bychom spolu

na Polom pijíždli? Vždy by musela na mne žárliti!"

Doktor si letmo pomyslil: „To dít je uinná upímnost! Stálo

by za peníze, vyvábiti z ní, jak to se mnou a s Hedvikou dopadá,

mlli koí pravdu. A pak ..." nedomyslil, nýbrž promluvil hlasit:

„Pak aspo dovolíte, sleno, abych vás sml provázeti. Jsem
nastávající advokát a hledím pedevším k svému užitku, aspo více

než k vašemu. Jedu dnes už kolik hodin cesty a bude pro mne pravým
oberstvením, uraziti po vašem boku kus cesty pšky."

Místo odpovdi naídila Krescinka koímu: „Pišvejci, jedte zvolna

naped. U kížka za vápenicí pokáte na pana doktora."

Pišvejc popojel a když byl dobrých dvacet krokv naped, rozešli

se Krescinka a Samec silnicí za ním. Silnice v tch místech tvoila

dlouhé zatáky, a Krescinka dobe mla vypoítáno, že pjdouli zvolna,

ped pl hodinou u kížka nebudou. K tomu bylo dnes k chzi pkn.
A byly žn, nebylo píliš teplo. Chladivý východní vtík províval

krajinou.

Doktor se první dal do ei.
„Podotkla jste, sleno, že kdy by nás Hedvika vidla spolu pi-

jíždti, že by byla na vás žárlivá. Myslím, že by tomu nebylo tak."

„A pro tak myslíte?" tázala se Krescinka hledíc k zemi.

„Protože se mi nezdá, že pomr mezi Hedvikou a panem Led-
vinou je na dobro petržen, a že srdce Hedviino více se táhne k Pod-
hoí nežli ke mn."

„A kdo vám to prozradil?!"

Doktor se zarazil.

„Tento váš výraz, sleno, mi je zejmou zárukou, že nechybil

jsem se s pravdou," doložil živé ji.

i slovo o mne nedejte. Mám já srdce zrovna pi ústech,

I upímnému lovku leccos vyklouzne, co nemže se vážiti na zlatých

vážkách."

„Práv co vychází z úst upímných, bývá asto zlatem. Bží
mn o pravdu. Považte jen, sleno, situaci, do níž se práv ubírám.

Kevím, na ei ni jgem m Bleaon Hedvikou a žízním po pravd. Neli

riecko, aspoiS veliký kus životního blaha svého dávám do sázky ucha-
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zeje se o Hedviku. Kdo mi v této záležitosti podá živný chléb pravdy,

bude dobrodincem mým. Prosím vás z té duše, sleno, state se mi
dobrodjkou. Ped vašima oima vznikl, rozvinul i zavinul se pomr
mezi Hedvikou a panem Ledvinou, vy jste nejlepší pítelkyn Hedvi-
inn, mysl její je vám zajisté knihou otevenou, vy ji znáte nazpam,
o chtjte jen, sleno a zavážete si mne díky neskonalými."

„Žádáte mnoho, pane doktore. Já na Hedvice zrádkyní nebudu,"
odvtila Krcscinka oí ze silnice nepozvedši.

„Zrádkyní?! To slovo by mn mohlo skorém postaiti," pravil

doktor jaksi vytýkav.

Krescinka vznesla k nmu zrak. Oi jejich se setkaly a utkvly
v sob. Doktor ji vzal živ za ruku a pravil naléhav : „Jednu jedinou

odpov, sleno, jedinkou. Jsem na omylu v té vci ili v pravd?"
Krescinka se stavla

,
jako by bh ví jak prudký zápas duši

její rozbuovai a teprve po hodné minut tém šeptmo odpovdla:
„V pravd."

Doktor, jenž stále za ruku ji držel, sklonil se k ní a vtiskl jí

na prsty velý polibek.

„Díky, sleno, díky nejvroucnjší za vaši odpovd. Do smrti

vám toho nezapomenu, že jste mne šlechetn zachránila."

„Ach! já nevím, co se ve mn dje," naíkala Krescinka, vyví-

jejíc mu ruku. „Ubohá Hedvika! Snad nemla jsem to uiniti. Ta
nešastná moje upímnost! Matinka vždycky íká, že pílišná upímnost,
holá škoda. Ach! vy nevíte, pane doktore, jakou bolestnou obfjsem
pro vás vykonala."

„O kéž bych, sleno, za vaši ob se vám mohl odvditi!"
zvolal doktor, jejž spsobem nevysvtelným všecka advokátská rozvaha
opouštla.

Krescinka zvedla k nmu oi , tak nžn , tak pizývav , tak

tkliv a žhav, že vzdorný zbytek chladného umu jeho se v žáru jich

rozešel v omamnou páru citového blouznní.

Stiskl Krescincc znova ruku a znova ji políbil. K slovm se

nemohl dostati. V tom slyšeti bylo rachot koáru. Na zahýbee, kus

ped nimi objevil se povoz. Doktor i slena ustoupili stranou. V ko-

áe sedl Ledvina a doktor Sluka. Spativ cizince po boku Krescin-

in, uhodl ihned Ledvina, že to Samec, zbledl a zaskípal zuby.

„Doktor Samec!" zasípal k Slukovi, když byli oba mladé lidi

minuli.

„Ano, s nastávající doktorkou Samicí," odpovídal suše a úsmšn
Sluka. „Piváži na Polom námluvy a odvádí zatím srdce na silnici,

pl hodiny ped vsí, na zcela jinou adresu."

XVI.

Když koár kousek cesty poodjel, prohodila významn Krescinka

:

„Ten v levo byl Podhorský Ledvina."

„Ledvina?! To jméno ztrácí pro mne všechen barbarský pízvuk,"
odvtil doktor vele k dívce vzhlednuv.
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Chytlavá Krescinka porozumla, co slovy tmi myslí a vycházejíc

od nich zapedla Samce v dialog, z nhož vysvítalo nad bílý den, že

Sluka se nemýlil, když k ní pravil, že ženským vtipem svým o to se

postará, aby srdce Samcovo k ní se pevážilo. Ubírali se zvolna dále

a za dobrou tvrt hodiny piblížili se teprve ke kížku za vápenicí,

kde Pišvejc, nemoha se dokati doktorovy zlatky, neti*pliv s povozem
ekal Za ten as vymnili mnohý horký pohled, mnohý vzdech, mnohé
stisknutí ruky. Krescinka ke koáru ani nedošla, nýbrž rozlouila se

kus ped ním s doktorem na šastnou shledanou a odbhla v právo od

silnice do háje plna jasu, že porazila Hedviku.

Pijed do Polomského zámku uveden byl do salonu, kdež jej

paní Lípová velmi laskav pijímala. Vdla, pro tak iní. Doktor
Sluka jí dal vera do péra, že by bylo marno spekulovati s Krescinkou

na Ledvinu a nastril ji pi jednom surrogát mnohem slibnjší a vd-
njší, doktora Samce, pesvdiv ji, že jen na ní a slen Krescince

záleží, aby nebyl kárán ze lži. Za hodnou chvíli pišla babika
a krátce za ní Hedvika do salonu. V chvíli té ml Samec s dostatek

píležitosti, aby milostpaní svil, že se slenou dcerou na cest již

se seznámil, což pimlo milostpaní k tomu, že velmi skrovn podotkla

:

„Vite, milý pane doktore, že dít mé je pouhá boží píroda? Jist

vás ponudila; neb jak vidím, jste mužem velevzdlaným a uhlazeným.

Prosím již za ni, byste poodložil spravedlivou písnost posuzuje ji.

Je ona v horském ústraní vychována a mého vychování první ctností

nebo nectností je otevenost, upímnost, pravda."

„Ctnost to, milostpaní, ctnost," odvtil laskav doktor Samec,

„za našich dnv nad démant vzácnjší."

Babika pijala Samce vlídn, ale dstojn a odmen. Šlo jí

o to hned za prvního shledání ukázati, že ona nejváženjším je lenem
rodiny Lípový. Co má dcera její s doktorem za lubem, bylo jí posud

neznámou zemí, a že Samec ml pi ní vroubek, to víme již z jejího

hovoru s doktorem Slukou.

Když Hedvika do salonu vkroila
,

pichlo doktora Samce nco
u srdce , a bitká výitka rozechvla mu svdomí. Byla Hedvika
mnohem spanilejší a smyslm vábnjší nežli Krescinka a radost, ostych

i rozpaitost, jež mnivou hrou v ladných jejích tazích se stídaly,

ostkvívaly ji zvláštní luznou rozkoší. Cítil, že Krescinka není Hedvice

nebezpenou sokyní a jen pomyšlení , že krása v manželstvu pomíjí

a peníze zstávají, ochladilo ponkud vzrušenou jeho mysl a uinilo

mu možným, úsmvem nejpívtivjším rozechvvy svého nitra zakryti.

Podali si ruce, stiskli si je vzájemn a promluvili spolu ledabylo n-
kolik frásí. Všeliký vroucnjší pohovor byl také nemožným, neb cítili

oba, že ob paní ostrým okem každého jejich pohybu stehou. Vy-

zvána paní Lípovou pisedla Hedvika k spolenosti, úastnila se však

jen nepatrnou mrou rozmluvy, jejíž útraty z nejvtší ásti doktor

Samec vedl. I když milostpaní poodešla, nezmnila se situace. Ba-

bika jednak z dobrého tonu, více ale ze msty nad Hedvikou sedla
na pohovce, jako by ji k ní pišil. Páni Iledviino, aby soukromí

s doktorem promluvila, zstalo páním, Zatím vrátila se Krescinka

z procházky a po ní pišel jijí otec se synákem Alfredem. I když
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po svain vybrali se spolen na procházku, užila Hedvika svého

ženicha jen velmi málo. Pan Lípa, beztoho že naveden chotí svou,

napovídal toho tolik doktorovi o svém hospodáství, že tém všecku

pozornost mu musel vnovati. Doktor poslouchal pobožn ; chtl si

svou trplivostí dobré oko u nastávajícího pana otce koupiti. Po pro-

cházce veeili a po veei posedli si asi dv hodiny. Pak dali si

na vzájem dobrou noc a rozešli se do svých pokoj uv.

Hedvika vstoupila s Krescinkou všecka rozladna do své ložnice.

Pedtucha, tím trapnjší, že si jí nijak nedovedla vysvtliti a tím mrzutjší,

že se jí nijak nemohla zbýti, tísnila, ba kormoutila jí mysl.

„Co je ti?" tázala se jí Krescinka zcela nevinn.

„Nic," odsekla Hedvika.

„Jen se nevytáej. Nco ti peletlo pes nos. Jsili snad na

mne žárlivá, nepromluvím už se Samcem ani slovíka."

Z Hedviina oka vyletl do Krescinky šíp zlosti a úsmšku.
„Není se eho obávati," odvtila hrd.
Krescinka se dopalovala.

„Jen se mne, prosím tebe, štiplav nedotýkej," durdila se. „Což

mohu já za to, že jsi se dnes s doktorem mezi tyma oima nemobla

seiti. Zítra máte k tomu celý boží den a co zítra nedodláte, m-
žete si pozejtí dopoledne skoncovati. Ostatn," dodávala pichlav,

„pozorovala jsem také, že v doktorovi více chladu nežli tepla. Ale

takoví jsou snad všichni advokátští ženichové."

„Taková moudrá osoba jako ty musí tomu rozumti," podotkla

posmšn podráždná Hedvika.

„Moudrá, nemoudrá! Máš zlost', že jsem ti zajela do živého."

„Kdo ví , byloli to náhodou, že jsi se setkala se Samcem na

silnici."

„To víš, že náhodou to nebylo," odsekla ironicky Krescinka.

„Kdybych ti ho nebyla chtla odlouditi, byla bych pkn v teple doma
sedla."

„Kdy by on se ti dal!"

„Když jsi tak jista vítzstvím, pro mne podezíváš?!"
„Nechme šermu," omlouvala se Hedvika; „jsem njak unavena

a desátá již táhne."

„To bude nejmoudejší, abysi na zítek se posilnila," dodala

pichlav Krescinka.

Hedvika se odmlela. Za chvíli byly ob dívky ve. svých ložích.

Hedviku dlouho míjel sen zrovna tak jako doktora Samce, jehož

ložnice byla v pízemí pod komnatou sleenskou. Ona nahoe , on

dole, házeli sebou nepokojn na loži. Ona pirovnávala v duchu

doktora k Ledvinoví, on Krescinku k Hedvice, oba snažili se dospti

k úsudku, jenž by nejlépe svdil životnímu jich blahu a o njž by

všecko, co zítra spolu vyjednávati budou, nejbezpenji mohli opírati.

Že logika jejich tytýž dlala krkolomné kotrmelce, nebude nikomu
s podivením; he bylo, že pemýšlení jejich nedostávalo se oné vroucí

oddanosti a prosté dvry, jež nejdojemnjší poesií krášlí ženicha i ne-

vstu. Když ráno oi protrhli , nevítali radostn mladý den. Oba
hntla pedtucha, že než se nachýlí, sotva snubn prsteny na vzájem
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si vymní. Neteba pipomínati, že byla v mladém advokátovi silnjší

nežli v slen Mníškové. Bylf on obezelejším nežli ona a pedkládal

již od verejška Krescinku Hedvice dav se polapiti její koketerií, již

ml za milovábnou naivnost a upímnost.

Hned po snídaní poprosil Hedviku, aby s ní soukromí porozprá-

vti sml. Hedvika navrhla za dostaveníko polospustlou zabradu, jež

zdála se jí býti místem nejjistjším ped nepovolanými slídily ; myslilat

pedevším na Krescinku, k níž od verejška mla nedvru. Když od-

cházeli, zatajil se v Krescince úzkostí duch a v srdci jí brklo jako

v starých hodinách. Pihlížejíc k situaci právem se domýšlela, že za

hodinu nejen osud Hedviin, nýbrž i její se rozhodne. Jako šipka pi-

skoila k Hedvice, chopila ji za ruku a zašeptala jí: „Dejž ti bh štstí."

Na to pistoupila k Samcovi a tisknouc mu keovit ruku, po-

dívala se mu do oí zrakem, jenž ztvrzoval výrok Slukv, že oko má
sice nmá ústa, ale tytýž výmluvnjší nad Husy i Skargy. 1 doktor jí

stiskl výmluvn ruku. Krescinka si oddechla. Doktor odešel s Hedvikou

do zahrady.

V právo od vchodu táhla se zahrada do kopeku. V protjším

kout, pi samé zdi, stála na pólo zboená besídka, ostínna nkolika

starými jasany a ovnena ze všech stran jasmínovými a hlohovými

kovinami. Bylo to místeko, o jakém snívají mrzutí mstští poetové

i zamilované lidiky. Sem uvedla Hedvika svého ženicha. Cestou pro-

hodili mezi sebou jen nkolik vt zcela nedležitých. Hedvika si usedla

na sedadlo, srubené z hrubých bezových dev; doktor Samec uvelebil

se na sedátku naproti ní. Hedvika byla dnes až luzn vnadna a místo

tak k laskání píhodné, že by ji byl jist doktor Samec k srdci pižehl

a do jejích višových rt se zalíhal, kdy by mu verejší e Pišvejcova

a svdné léky Krescininy nebyly pomátly hlavu i srdce.

„Jsem tomu z té duše rád," ujímal se doktor slova, „že mi
konené popáno, sleno, dvrn mezi tyma oima s vámi promlu-

viti. Myslím, že tu jsme zcela jisti ped svdky."

., Vidíme odtud k vrátkm a jiného vchodu do zahrady není,"

odvtila Hedvika zajíkajíc se.

„Asi pede dvma nedlemi napsal jsem vám, sleno Hedviko,

li-t zcela jasný," pokraoval doktor jistým hlasem. „Pomíjím mlením
bolesti, které mne až do té duše hntly a pálily, že jste se zasnou-

bila s panem Ledvinou, zjišuji jen, že mám v rukou váš dopis, jímž

mne voláte na Polom k sob a v nmž slibujete , že ostatní ústn
spolu pojednáme."

.. K tomu elí dnešní naše schze."
„Odpis váš, sleno, jest pohíchu nad oekávání struný a teba

mu z vaši strany dkladnjšího komentáe."
...Immii hotova vysvtliti, jeli vbec nco temného v dopisu mém."

„Píšete, sleno, že rozvázán jf nadobro milostný svazek mezi

vámi a panem Ledvinou. Je tomu Bknten tak, jak píšete?"

Hedvika se zapálila nelibostí. Doktor se na ni podíval pronikav.

i vás opravuje, pane doktore," odvtila dívka ponkud

pichlav, „pochybovati o tom, že jsem vám fiiron pravdu psala?"
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„Zvláštní náš pomr, sleno. Vy jste až skoro do tchto dnv
byla zasnoubena jinému muži, kdežto já vrn a trpliv stál pes to

všecko vlasce své k vám po jiné dívce oka neobrátiv, a zajisté jsem

ml k tomu mravné právo.

Hedvika sebou trhla.

„Chtla jste nco podotknouti?" otázal se doktor.

„Rate domluviti."

„Jestliže jsem se staten penesl pes vc, o kterou by na mém
míst z desíti mladých mužv sotva jeden se do krve neurazil a pece
vám nabídl ruku svou i srdce : doufám, že mám k tomu i právo i po-

vinnost u vás samé dkladn se peptati, jeli svazek mezi vámi a Led-

vinou nadobro, ve dví roztržen."

„A dvod váš na poslech je zcela správným," odpovídala nepo-

kojn Hedvika, „pece dobe cítím, že ze slov vašich mluví ke mn
nedvra. Za mne máte, pane doktore? Bez pochyby za dívku roz-

marnou a vrtošivou
,

již nkolikamsíní známost s mužem vážným

a ctihodným, a takovým jest Ledvina bez odporu, omrzela
;

jež se

domnívá, že, pokud jest svobodna, mže svobody své k tomu užívati,

aby z mužv dlala sob kratochvilné frašky; jež bez výitek svdomí
svého, když jiný muž opravdov se o ruku její hlásí, starý svazek,

a teba utvrzen byl snubními prsteny, roztrhuje jako pentli z módy
vyšlou, úhrnem vzato : v níž není kouska pravého charakteru. Takli

mne vážíte, vru lépe by bylo bývalo, kdy byste mn nebyl psal, aneb

kdy bych já aspo vám nebyla odpisovala, abyste se sem do hor za

mnou nebyl namáhal."

„Zdá se, sleno, že slova vaše nejsou dosti odvážena ..."

„Možná, že nejsou po advokátsku odvážena," pejala mu kvapn
Hedvika e. „Ostatn již vera, na veer jsem spozorovala, že njaký
neviditelný, cizinský duch se mezi námi uhnizduje a tuším také, odkud

se vzal. On asi rozdmýchal ve vás ke mn nedvru. Však Krescinka

nadarmo se s vámi nesetkala na silnici, než jste pijel na Polom."

„Zakládám se vám svou ctí, že stranu sleny Krescinky jste

na omylu."

„Vy svou ctí se zavazujete, že není tomu tak?" zvolala udiven

Hedvika. „Pak to ješt he s námi dopadá," doložila blednouc.

„Nebo máteli nedvru ke mn sám ze sebe , vru se zlou bych se

potázala, kdy bych budoucí osudy své svovala nejistým vašim rukám."

„Sleno, my odchylujeme se od vci, o níž jest nám se smluviti."

„Neodchylujeme, naopak my jsme jejího jádru dostihli cestou,

o níž jsme snad oba, a neli vy, aspo já, nemli ani potuchy.

Vte, že a jsem do té duše sklíena, pece vdná jsem prozetel-

nosti za to, že uvedla mne na ni ješt v as, dokud jsem daným
slibem nepipravila vli svou o plnou svobodu."

„Piznáváte se, sleno, že jste sklíena. Z toho mi svítá nadje,

že sama na sob cítíte, že co jste z pedešlé mé ei vyvodila, nepi-

mlouvá se docela ku pravd."

„Tápete v mlhách, pane doktore," odpovídala Hedvika a z hlasu

jejího zvonil kovový tón mužného pesvdení. „Má sklíenost je zcela

z jiného kraje. Nejsem sklíena proto, že se rozcházíme a snad navždy
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rozejdeme, jsem sklíena pro nco zcela jiného. Odpuste, pravímli,

že povahami svými toho nezasluhujete, že odkrývám ped vámi tajnou

skrýši své duše. inímli tak, jdu jen po svém vnuknutí a snad také

proto, abyste poznal, s kým vám bylo dnešního dne initi. Možná,

že si pak ten den zapíšete zlatým písmenem do kalendáe svého ži-

vota. Já jsem proto až do té duše sklíena, že pálí mou duši hoká
pokuta vné spravedlnosti. Ledvina je muž, jenž kdy by ml sto

chyb na sob, pece již pro svou upímnou, ryzí lásku ke mn zaslu-

hoval, abych mu ržemi postýlala cesty jeho. On by byl ty hvzdy
s nebe mi do klína snesl, a já mu za to do duše nasypala pekelného

hnusu. i není hnusem pekelným, když vytrhneme z velé lidské duše

všecku dvru se vroucí, pravdivý, lidský cit? A to jsem já mu ui-
nila. Pro? Tžko odpovídati. Kdy bych ekla, že mne kolísavá,

rozmarná, bujná ženská mysl slepotou porazila, byla by to jalová fráse.

Z ásti jsem to také pro vás uinila. Vy jste mi nešel z mysli, a
jsem na prstu nosila snubný prsten Ledvinv. Kdy byste se byl i ze

zaátku mé známosti s Ledvinou jen ponkud uritji projádil, že tou-

žíte po ruce mé a srdci mém, možná, že bychom byli už spolu šli od

oltáe. Hledala jsem ve vás, co ve vás není a nikdy nebude. Pozd
bycha honím, teprve dnes vím, že jste, jak pak bych to ekla, že jste

palovék. Pravila jsem vám , že mi duši svírá a pálí pokuta vné
spravedlnosti. Víte, pane doktore, jak se nade mnou mstila ocelová

Nemesis? Bludem zmámená, že by si jeho jasný, prohlédavý, mužný
duch mou zpupnou, mlhavou, ženskou dušiku podmanil, hodila jsem

po hlav jeho kamenem zrady, rozCala mu srdce bitkým nevdkem.
Tím upadla jsem u vinu a vinou v kokou pokutu, již mne Nemesis za

ni pisoudila. Ledvina mne jist spravedliv odsoudil, on mne nená-

vidí, on mnou opovrhuje, mezi ním a mnou je konec na všecky asy.

Tolik o Ledvinoví. To první má jest pokuta. Le jí v patách takoka
piklusala druhá, jež stihla mne v této s vámi rozmluv. Vy, pro njž
jsem ve zlé hodin svdomí své vinou poskvrnila a na nmž bych byla

hrady stavla, platíte mi za dvru nedvrou, za otevenost pokrytstvím,

za upímnost licomrností ..."
„ Sleno Hedviko!!"

„Neviním vás, pane doktore ; neb nejednáte tak na svj vrub,

nýbrž jste jen bezdným nástrojem v nikách neúprosné Nemesc. To
nejen cítím a tuším, o tom jsem pesvdena a kdy byste svému

jednání sebe blejší barviku dával. Není již na jiném; i mezi námi
jo, pane doktore, konec."

Doktor hledl zasmušile k zemi. V prsech jeho vypukl boj, jenž

ku jeho duševní rovnováhu šumem svým ohlušil a do vavy stihl.

Hedvika pokraovala dstojné sice ale zárove i velmi dojímav:
„Tak jM-iii odtržena od Ledviny i od vás. Osiela jsem z vlastní viny.

Sama, samotinka stojím tu jako sloup v pustin a nic mn nezbylo,

než sžíravá obava, že štstí více ke mn nezabloudí, a vlastní vina,

jež jako laná zmije upíjí mn Z duše sílu a tuk. Le nemyslete, že

Jsem zmálomyslhla, ž jsem, anebo že budu slabá. Tolik síly zbylo

o \ povahách mých, že trpliv sn.iseti dovedu trest, jejž

mi podle záslohy mé v\ mila spravedlivá Nemesis."
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Poslední vty hovoru Hedviina škubly doktorem. Boj, jenž až

po tu chvíli vnitro jeho rozchvíval, schýlil se pekotn v prospch
první jeho milenky. Všední sobecký píkal, jenž na jeho lásce lpl,

zmizel bleskem ; cit istý, vroucný, neskonale blaživý projal mu srdce

a rozehál je v divomocnou tíse pravé lásky. Hedvika, odhalivši ped
ním tajiny útrob svých okázala se mu najednou v pravé podstat své

a stála ped oima jeho v takovém svtle a v takové výši, že pi-
padal sob, jako by byl proti ní jen titrným pidimužíkem. Touha
úchvatná a neoblomná jako pírodní zákon, aby stala se Hedvika

ženou jeho, stiskla mu kleštmi duši. Nad to, když k dívce zrak svj
zvedl, spatil, že krásné elegie oí jejích zkrápí slza jako ranní rosa

pomnnky. To mu dodalo. Vyskoil, napáhl proti Hedvice ob dv
ruce a zvolal vášniv a prosebn k ní zhlížeje: „Sleno Hedviko!

Neml jsem posud ani mdlé pedstavy, jaký neobyejn pkný charakter

máte. Hluboká jeho síla unesla mne. Ty tam jsou všechny pochybnosti

mé, všechen nedstojný píkal lásky mé; já hledím k vám udiven jako

k svtici. Prosím z toho srdce, odpuste mi, ím jsem se proti vám
prohešil, odpuste a. pijmte laskav vyjádení mé, že pokládám si

za est, než co dím, za nevýslovné štstí poprositi vás za ruku i srdce

vaše, jež považuji za nejvtší poklady, jichž mi bh na svt popáti

mže."
Pokojn vyslechla Hedvika zkroušené a ohnivé nabídnutí dokto-

rovo. Než mu odpovdla, zakroutila lehýnce hlavou a zdvihla ruku

k odpudivému posuku dávajíc na jevo, že nechce, aby se k ní nikterak

pibližoval.

„U vás bych byla došla aspo dostiuinní," odpovídala urit
a odmen; „ale na tom také pestávám. Jakož mn nikterak o to

nebželo, abych vás k sob naklonila, tak odmítám i s myslí zcela

pokojnou návrh, jejž mi upímn pedkládáte. Svoji nebudeme nikdy,

pane doktore, z píin, jež jsem vám tuším jasn a dkladn vy-

svtlila ..."
„Vy mn odnímáte, sleno, všecku nadji?!" vpadl jí doktor

Samec vášniv do ei. „Nemohu ani viti, aby se vaše jemné srdce

tak ke mn zatvrdilo!"

„Vte již, že tomu tak. Srdce mé snad pobloudilo, ale více

blouditi nemže. Zkušenost, jíž jsem se dnes dožila, uvaruje mne bohdá

vší další nepedloženosti a veškerých z ní následkv."

„Neukvapujme se, sleno," prosil doktor. „Odvolejte prozatím

slovo své a nechme prozatím na odkladích rozhodnutí, na nmž visí

blaho mého života. Dokáži vám, tuším, s dostatek, v nejbližší budouc-

nosti, že hoden jsem, abyste zapomnla na mé chyby a abyste opt
starou pízní a starou láskou ke mn se laskav sklonila."

„Já se, pane doktore, neukvapila a proto také neodvolávám aniž

kdy odvolám výrok svj. Jaký budete v budoucnosti, to vcí vaší.

Mn na tom nesejde; neb osud mj nikterak se nebude dotýkati

osudiiv vašich. My jsme spolu došli až na toto místo jako dva turisté,

jež spolený zájem svedl na kus cesty spolené. Na tomto míst roze-

jdeme se, každý jinou cestou
;
jeden do hor, druhý k moi, jeden

k \ Vchodu a druhý k západu. Východ se se západem nesejde. eknme
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si na rozcbodnou ,šastnou cestu' a udusme všecku hokost v duších

svých. Bute zdráv, pane."

Hedvika nabízela doktorovi ruku na rozcbodnou. On zdráhal se

ji pijati a kroutil si prudce obma rukama koneky kuírkv svých.

Tíse, zklamání, hnv, hanba tak jej ohromily v divoké smsí, že

nebyl s to, aby pomyslil myšlenku a promluvil slovo.

„Budte zdráv, pane," ozvala se Hedvika po druhé hlasitji a

draznji.
Doktor sebou trhl. Zpamatoval se. Studený posmšek zašklebil

se v zsinalém jeho oblieji a z oí mu vyšlehl koií tpyt. Oddechl

si a více zasípal nežli promluvil: „A já byl takový tulipán! Myslil

jsem, že skuten je konec milstkám s Ledvinou ! A poslouchám tu

celou hodinu mistrn nastudovanou deklamaci, opepenou urážkou za

urážkou. A ješt ke všemu blb žebroním ..."
Hedvika mu jizliv petrhla e : „Jest as, abychom šli ze za-

hrady. Slena Krescinka bude už na vás ekati jako na boží smilování.

Však vám asi netiskla nadarmo ruku, když jsme se ubírali sem."

„Pravda," odvtil doktor rovnž tak jizliv, „jsem tu až píliš

dlouho, a zábava se sebe lepší divadelní mistryni na konec ubíhá

v nudy."

„Jste píliš galantní, pane. Smím vás požádati o rám ? Výstup
s vámi mne skuten unavil."

Doktor se hryzl málomysln ve rty. Vtip, jehož nikdy nazbyt
neml, mu došel. Vykroil z besídky, a Hedvika za ním. Dívka se mu
vyrovnala v kroku a lehce na se zavsila.

„Myslím," pravila vážn, „že dokud, pane doktore, jste na Polonii,

není teba, aby každý nepovolanec hned vidl, že jsme se rozešli.

Nejde tak o mne jako o vás."

Doktor kývl ledabylo hlavou. Vyšli ze zahrady na dvr. Nahoe,
v pravém kídle, stála v okn Krescinka nespouštjíc se zahradních

vrátek oka. Stála tam jako na jehlách a ob chvíli vzdychala netrplivostí.

Každých pt minut mnila barvu. Když spatila oba mladé lidi ze

zahrady vycházeti, podívala se na n divadelním kukátkem, jež mla
k tomu již pipraveno. Starostlivá její tvá se rozjasnila, oko se jí

rozjiskilo, srdce se jí dalo do tak spšného tlukotu, že bezdky
levici k nému pitiskla. Doktor Samec nevypadal jako šastný ženich,

a Hedvika nevypadala jako blažená nevsta.

„Rozešli se," pomyslila si Krescinka, a ústa její mimodk opa-

kovala šeptem: „Jist se rozešli."

I sta její se vítzoslavn rozesmála.

la píchozím v ústrety a teprve po chvíli sestupovala dol.
V salon, kamž své kroky zamila, nalezla mimo doktora Kanice a
Hedviku ješt babiku. Nezbylo jí ani asu, aby oblieje jejich studo-

vala, neb hned v patách za ní vstoupil Alfred vybízeje doktora, by
s ním a dvaty šel se ješt ped obdem podívat navrch Svatojirský,

jenž strml zrovna nad Polomí na jihozápadní stranu.

-Odpoledne tam nemžeme," vysvtloval Alfred, „bude peiárno
ka vyhlídka zastena blavou mlhou. Trochu M ovšem nahoru

>tíme, ale za to nám bude obd výborn chutnati."
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Doktorovi i Hedvice pišel ten návrh vhod. Pánové posilnili se

na chzi sklenikou vína a vydali se s dívkami na cestu. Kus nad

Polonií, když jim bylo jíti po jednom po úzké pšince, zstala Hed-

vika trochu pozadu a shýbla se pro jahodu, jež se pod šípkovým

keem na mezi opozdila.

„Nu, jakž to s vámi dopadlo ?" otázala se jí letmo Krescinka.

Hedvika zvedla k ní zrak, usmála se sarkasticky a odpovdda

:

„Vcm ty si ho, já ho nechci."

„Tedy navždy konec?"

Hedvika pitakala.

Krescince spadl centný se srdce.

Když se z vycházky vrátili, šla ješt ped obdem Hedvika nahoru

k babice.

„Nuže?" tázaly se oi staré paní.

Hedvika odpovídala zcela pokojn, jako by se jí nkdo ptal, jak

je venku: „Doktor Samec nebude nikdy mým manželem."

„Vidíš, kam si to dotáhla," pravila na to stará paní; „boží trest

padá na tebe za tvoje bezsmyslné, lehkovážné jednání s Ledvinou.

Zbudešli matce na ocet, sama jsi tím vinna. Hodného Ledvinu jsi

z vrtoch hrdopyšn zapudila, a doktor Samec ti dal sám od sebe kvinde."

Hedvika jí nevysvtlila, jak se vc v pravd má. Nestálo jí

to ani za práci. Mlky odešly dol k obdu.

XVII.

Byla nedle, asi tvrtý den po tom, co doktor Samec z Polomi

odjel. V Podhoí, kde po celý rok bývalo ticho jako v kostele, bylo

dnes živji. Od chalupy k chalup roznášela se novina, že ková si

prorazil železem levou ruku.

„Vida, pro nesvtil božího dne," kritisovali horalé; „pánbh
ho trestal! Dá se do híšné práce a tu máš, ruka má díru!"

Kováka, jež svým jedovatým jazykem muže záhy zrána dopálila,

tak že proklínaje odešel proti svému nedlnímu zvyku do kovárny, a jež

takto pvodcem byla zlé nehody, byla po škod moudejší. Když ani

pavuinami mu nemohla zastaviti krev, poslala honem dceru do Starých

Hor pro pana doktora. Doktor Sluka pišel tam k jedenácte hodin,

ohledal proraženou dla, vymyl ránu a obvázal ji naídiv, jak se má
nadále ková chovati. Na to odešel do panského domu, aby tam pro

sesláblého kováe trochu polévky a kus masa na posilnnou vyprosil

a aby si tam po cest trochu pohovl. Ledvinu nezastihl doma; odjel

ráno do msta maje tam njakou poízenou. Sluka šel rovnou cestou

nahoru k slen Lotince do její komnatky. I Lotinky tam nebylo

;

byla v kuchyni. Odloživ hl a klobouk sedl si beze všeho ostychu

k jejímu šicímu stolku. Na stolku leželo oteveno album s fotografiemi.

Známé oi nadporuíka Královce usmívaly se z knihy na nj. V tom
vrzly dvée a vstoupila Lotinka. Spozorovavši, že doktor si prohlíží

fotografii Královcovu, lehýnce se zapálila. Doktor se šibalsky pousmál.

Lotinka se ješt více zapýila. Doktor nemohl odolati, aby njakého
ze svých špak nerozpustil.
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„Kdy bych byl zlým lovkem," prohodil žertovn, „o že bych

uhodl, která z vašich fotografií je nejokoukanjší."

Pi posledním slov se významn zakuckal.

Lotince nebylo pi tom tuze volno.

„Jak dvojí sukno," pokraoval Sluka, „jest zpropaden aro-
djný magnet, a jsouli k nmu pidánkem ty dobré oi Královcovy,

ani moudrý Šalamoun by se nepodivil, kdy by . .
."

„Víte, pane doktore, že Královec se bude ženiti?" pejala mu
kvapn Lotinka e.

„Královec?! Tot pekvapení jako Polomská residence!"

„Což Eman se vám nezmínil?"

„Ani literkou. Koho si bude bráti?"

„Njakou Yídeaku."
„Slaneku s cibulí! Kam pak mu ujel rozum?"
„Psal tak bratrovi," odvtila tém pošeptmu Lotinka.

Doktor se podíval pronikav na dívku. Lotinka sklopila k zemi

oi a nápadn bledla. Doktor tušil, kolik u ní bilo a litoval toho, že

bezdky se ptal po hodinkách jejího srdce. Nastala krátká pomlka.
„Tedy Nmkyní?" ujímal se dalšího slova. „To bych nebyl do

nho ekl. Ale ovšem mi jsme už takovým národem, jenž sob nikterak

nechce staiti. I srdce naše ubíhá z domácích luh k cizím veso-
vištím, což teprve rozum, ten svtobžný tulák ! A vezmemeli to kolem
do kola, neníli šavnatá áslavka lepší než ananas a míšeské jablíko
sladší než pomeran?! Škoda Královce, ml jsem ho vždycky rád."

(Pokraování.)

Jan Nep. Nejedlý.

Studie biografická, kterouž sepsal

Antonín Rybika.

(Pokraováni.)

14. Jana Nejedlého úastenství v hádkách o prosodij
asomrnou a pízvunou.

Tém téhož asu, když poaly u nás hádky o pravopis bratrský

a analogický, vzešla jiná ješt rozepe mezi literáty domácími, a to

o prosodU pígvunou a asommou, takže — jakož kdosi z tehdejšieh

humorist vlastenských pipomenul — vedle vojny písmenkové (o jotu

a ypsilon) mli jsme tehdáž i válku slabikovou.

K prosodii asomrné hlásili se již v XVI. a XVII. století Bratí

jmenovit J. Blahoslav, Nudožeryn a J. Komenský, a po nich známý
dokt. V. Rosa. Ke konci století XVIII. zasazoval se o obnovení verš
asomrných zvlášt V. Stach, *) kdežto naopak J. Dobrovský vyhlásil

"/.' za jediný spsob, kterým by se verše eské mly skládati.

') Viz Ometu l-
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Naež tém všickui tehdejší básníci eští pi svém veršování a rýmo-

vání ídili se pízvukem, ale tak, že nkteí naprosto spravovali se pra-

vidly J. Dobrovským u vci té navrženými, jiní však se od nich zde

onde uchylovali a je obmezovali.

Jakož výše uvedeno, složil J. Nejedlý vletech 1790— 1810 tolikéž

nkolik vtších a menších básní eských, i peložil a vydal r. 1802
první zpv Iliady Ilomerovy do eštiny, pi emž tak jako pátelé jeho

(Voj. Nejedlý, Š. Hnvkovský, A. Puchmír, J. Rautenkranc) pijal pízvuk
Dobrovským navržený, ovšem s mnohými obmezeními, *) za základ

eského, jmenovit hrdinského básnictví a veršování. R. 1818 vyšel

však v Prešpurce spisek s titulem : „Poátkové eského básnictví zvlášt
prosodic," v nmž pízvuku válka zejm jest vypovzena a to tím, že

se tam ukazovalo, „kterak pízvuná prosodie jest nepirozená a neprávu,

ponvadž koenová slabika pedslovcem pízvuk tratí a tudíž že toliko

básnictví asommé, posiné, jest opravdové a jedin podstatné, pí-

zvuné však že jest plané a liché a jmenovit verše rýmované že jsou

pouhé klinkání."

Tímto vyzývavým a namnoze nešetrným spsobem, jakým v „Po-

átcích" o pízvuku mluveno, pokládali sebe tém všickni, kdož byli

asu toho eské verše pízvuné skládali, za více mén dotknuty i uraženy,

anobrž i sebe mírnjší a stízlivjší mužové, jakož byli D. Kynský,

J. L. Ziegler, M. Sychra a j., neschvalovali formu, v jaké byly zdlány
listy Prešpurské, a toužili zvlášt na to, že i takových básní pízvuných,
jež mly skutenou cenu do sebe, (básní Puchmírových, Polákových,

Jungmannových a j.) sob nevšímáno, nýbrž vším, co bylo pízvuného,
šmahem opovrhováno. 2

)

Ježto byl J. Nejedlý, jakož výše pivedeno
,
ped lety tolikéž

pízvuné verše eské skládal a vydával, ml tím, co bylo v Poátcích

nepíznivého o pízvuku proneseno, i sebe za dotknuta a uražena ; i vy-

stoupil k obran básnictví pízvuného naproti asomrnému, pidada
se u vci té k ostatním svým básnickým pátelm a spoleníkm. Ovšem
nepoínal sob u vci této Nejedlý tak píke a náruživ, jak to byl

inil v boji o dobropísemnost bratrskou proti analogické, a byl by snad

docela opomenul vydati se v zjevný boj v píin této, kdy by se nebyl

a to právem domníval, že mezi obnovitele a zastavatele asomíry sluší

pokládati i nenávidného mu tehdáž Josefa Jungmanna. 3
)

Aby se pak proti listm Prešpurským ili proti Rosovcm polo-

žila ze strany tch, kdož se piznávali k pízvuné škole Puchmírov,

jakás protiváha, ustanovili se tito na tom, že vydají k tomu konci zvláštní

repliku a zárove apologii básnictví pízvuného, v níž by se ukázalo,

jak podstatné jest to, co byl J. Dobrovský ped 17 lety v píin pí-

2

) Viz v Homerov Iliad. od J. Nejedlého v Praze 1802 vydané, lánek
závrení: „Pravidla, podle kterých tyto hexametry jsou zdlány. u

„

2
)
Viz jmenovit list D.' Rýnského J. Zieglerovi r. 1818 zaslaný, v Cas.

Mus. 1866 str. 288.
3
)
Dmnní toto zakládalo se mimo jiné okolnosti zvlášt na tom, že J.

Jungmann již r. 1804 ve zvláštním spise, — jejž byl tehdáž s páteli

svými sdlil, — „pánm vlastencm a eského básnictví milovníkm
vyložil, že základem veršování eského muže toliko býti asomíra."

V. Zelený 1. c. str. 58. a 54.
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zvuku pronesl a že tudíž básnictví pízvuné naprosto není tak ické

a neplatné, zvlášt když se ve verších heroických užije jistých obnie-

zení, jakož to byli J. Nejedlý a A. Puchmír ve svých pekladech uinili,

ano naopak že prosodie asornrná jest duchu a jádru ei eské od-

porná a verše jí skládané že jsou drsnaté a nezvuné.

Že pak pední básník školy této, dvtipný a jindy velmi ilý

A. Puchmír, l
) tehdáž již nemálo churavl a J. Nejedlý jinými pilnými

pracemi byl zanesen, uvázal se k dtklivému domlouvání J. Nejedlého

nejstarší len školy Puchmírovy, Šeb. Hnvkovský v sepsání apologie

dotené, a vzdlal spis zvláštní, který s titulem: Zlomky o eském
básnictví zvlášt pak prosodii r. 1820 v Praze u Jeábka (12°

str. 142) tiskem u veejnost vyšel. 2
)

Zlomky tyto skládají se tak jako Poátkové ze šesti list, ovšem

mnohem delších, avšak i krotších ano jalovjších, kteréž svým stíz-

livým a jaksi sob nedvujícím i tém píliš smílivým spsobem vci,

') A. J. Puchmír byl práv tehdáž své roztroušené práce básnické sebral

a s titulem: ,.FiaU;y k tisku pipravil, pidada k nim obšírnou ped-
mluvu, v níž o prosodii pízvuné mimo jiné pipomíná toto: „Nejvtší
básni tchto cenu. dáli se jim jaká, psobí lehko plynoucí tok veršo-

vání, stejnost a istota rýmu a krmn svtlé srozumitelnosti irá, žádnými
troskami z ruštiny a polštiny (jakž dracouo ten bohužel mnozí za okrasu
máji) nezaškvrnná eština. A práv veršování toto nebude snad vhod
tm. kteí posvátnou Pfismtku archou opovrhše Posicí za modlu k ctní
vystavili; ale jest nadje a nesmrtelný Yypatratel pizvuku snad ješt
se doká, že tento nový Pairon. svtla pravdy snésti nemoha, s trnu
se skácí a rozstroskotá ; nebo co na pisku se staví, sesuje a zboí se.

Posicí nkterým mladým básníum, píkladem pár slavných jmen sve-

deným, vrtí mozkem; ale Hnvkovský. zkušený léka, pedpisuje proti

tomuto neduhu prospšné léky, zvláš když by se pro poištní trochu

cemeice vsálo." — [Fialku 1833. str. XLVI a XLY11.)
') K historii nkdejších hádek proaodickýcb vidí se nám ješt pipome-

nouti, že ihned po vyjití „Poátku" Vojt. Nejedlý, jak se podobá k vy-

zvání bratra svého .lana a jiných pízvuníki, zdlal širší báse v šesti

zpvích s titulem „Bohyn*. — V básni této usiluje skladatel spsobem
satiricko-alle^orickým prosodii pízvunou naproti asomíe hájiti a ped-
nosti a krásy, kterými onatto nad tuto vyniká, na oi vystaviti. —
Báse tato. byvši v kvtnu r. 1819 skonena a r. 1820 od eensury k tisku

povolena, nevyšla však z píin nám neznámých u veejnost. Nedlouho
ped svou smrti odevzdal ji Y. Nejedly mimo jiné své rukopisy p. K.
Havlíkovi s tím pipomenutím, aby ji buto spálil, aneb svým asem do
Musea eského odevzdal. Pozdji zapjil p. Havlík rukopis ten editeli

Y. Zelenému, aby sobe z nho njakou ásf. jež vyjíti mla v „NYtrodní

BibHothéce," pepsal, rukopis pak do Musea odevzdal. Kterak V. Zelený

u vci té se zachoval, není nám známo. My jsme dostali roku minulého
toliko c;i> I. zpvu básn té od ddic V. Nejedlého k nahlédnuti

a sdlujeme tuto obsah jeho s étei.ástvem. aby mohlo vyrozumti, jakým
asi spsobem básník svj úkol chtl provésti. Zpit />mií. Ofoéah: „ranná
Dobrovinka získá krásou a píjemností srdce všech lidí. Vida to Králík

žehrá, ji zkaziti a svou dceru asomíru za modlu vystaviti chce. Svo-
lává své uedlníky a boui je proti Dobrovince a jejímu otci Dobrovinu,
(sic). Dcedlníci pisahají, že krev za modlu vycedí, a rozbíhajíce se divy

o nové Bohyni rozhlašuji. Zvdavý lid se sbíhá, aby Bohyni spatil,

pacholíci pipravuji triumf prozpvujíce; Bohyn v triumfu vykrauje,
chce se k nebi vznésti, trati sílu. padá Posmch lidu. Králík hanbou

ikryvá. Vtom pichází Dobrovský \úc) s dcerou, radost všeho lidu,

panny korunuji Dobrovského.1"
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o niž bylo initi, spíše na újmu nežli k dobrému byly. Nevda a ne-

umje /jednati pízvuku úplného vrchu a prchodu nad asomrou,
usiluje Hnvkovský toliko obma prosodiíra rovného práva vymoci,

anobrž vykazuje pízvuku a rýmu toliko pole básnictví prostonárodního.

Nad to vynasnažuje se ukázati, že i na základ pízvuku lze libozvuné

hexametry eské k místu pivésti, jakož to prý byli J. Nejedlý a A.

Puchmír skuten dovedli, J
) a užívá Zlomk tch jmenovit v po-

sledním listu k tomu, aby všem, kdož až dosavade na Parnasu eském
pracovali, jakés pochvaly vzdal a jich práce obecenstvu na mysl pivedl.

J. Nejedlý neodhodlal se ani pozdji k tomu, aby sepsal njakou
zvláštní apologii pízvuného veršování, anobrž — jakož již pipomenuto
— toužil pouze ústn ve svých pednáškách a písemn ve svých grama-
tikách (r. 1821 a 1830) na asomru, usiluje tu prokazovati, že toliko

pízvuk s jistými obmezeními a nikoliv Rosová asomíra hodí se k ver-

šování eskému. 2
)

Pozdji (okolo r. 1821) chystal se ovšem jiný ješt pízvuník
k zápasu s posiníky, totiž Fr. Stpnika v širším sepsání : „ Vidní

') Odpovídaje k dané sob otázce : Možnáli v eštin libozvuných hexa-
metr vynésti, pipomíná Hnvkovský na str. 35., „že Puchmír a Nejedlý,
oba hlubocí znalci mateského jazyka, pozorovali v svých zkouškách,
že ani dle úpln helenské ani dle ponejprv navrhnutých pravidel pro-
sodie Dobrovského tento výbor hrdinských verš skládati se nedá a
proež že ustanovili pimená pravidla, která ani všeobecné zákony
jiných prosodií neurážejí ani národnímu sluchu na odpor neznjí, pi-
javše takto pízvuk za základ avšak s mnohým obmezením. Tato od
obou jmenovaných pekladatel pijatá pravidla že jsou tak podstatná,

že se smle za zákon eské prosodie vzíti mohou a že oba nálezci e-
ského klasického hexametru zstanou . . . Nejedlý že má výborné a
líbezné daktyly a plnotekoucí hlaholné verše, jeho sloh že jeví kla-

sickon sílu, plnost a souzvuk . . . Puchmír že své hexametry ješt více

brousil a piloval, proež že je také k nejvtší hudebnosti pivedl, tak
že se Virgilským blíží a vbec jeho verše že prozrazují mistrovskou
ohebnost . . . Nejedlý že zaal v Iliad helenskou harmonii s pízvukem
spojovati, kterou Puchmír v Chrámu Gnidském k dokonalosti pivedl .

."

Ovšem nelze na tuto pochvalnou expektorací dobrosrdeným Hnvkov-
ským o básnických pracích pátel jeho pronesenou zvláštní váhy klásti

;

pivedli jsme ji zde nicmén jenom co pomcku k poznání tehdejších
okolností literárních a jmenovit — a tak díme — k oznámení se s pa-

nujícím asu toho u nás nepotismem vlasteneckým. — Ku konci ješt
pipomínáme, že z tehdejších básník pízvuných — pokud toho po-
mníme — byl Fr. Raiman, fará astolovický, skladatel básní epických
„M. Magdalena" a „Poslední soud" snad ten jediný, který po vyjiti

„Poátk" naprosto vzdal se verš pízvuných a oblíbil sob asomíra
tak vysoce, že báse „Josef Egyptský", kterou byl v hexametích pí-
zvuných složil a již k tisku pipravil, ihned veskrz a to ve verších

asomrných pedlal a tak ji r. 1820 v Praze v tiskárn arcibiskupské
vytisknouti dal. (Viz tení hodnou pedmluvu básni té pedloženou.)

2
) Jmenovit v své gramatice z r. 1830 tu, kde mluví o prosodií, (str.

276—293) píše takto : „Der Grammatiker Kosa und einige seiner neuesten
Nachahmer bemiihten sich die Position der Lateiner und das Zeitmaass
als Grundlage der bohmischen Prosodie aufzustellen. Allein diese

knechtische Nachahmung der lateinischen Position ist dem Geiste der
bohmischen Sprache durchaus zuwider und das Zeitmaass nur insofern
zu billigen, als es mit unseren, axif den Ton gebauten prosodischen
(hundsátzen ubereinstimmt. Man lese Hnvkovký's mit vieler Umsicht
und mit Grúndlichkeit geschriebene Werk : „Zlomky o eském básnictví."
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a popsání prízvuku a asomíry J. E. Doležálkoví," *) kteréž mlo
vyjíti v Zieglerov Dobroslavu. Ale tehdejší píliš obezelá, však pi
tom zhusta i nemotorná censura nepustila sepsání to u veejnost,

nicmén dovolila vytisknouti piložené básn pízvuné, jež se toliko

k objasnní a potvrzení sepsání toho vztahovaly, tak že se tu objevují

co njaký deus ex machina, pekvapujíce tenáe a zstávajíce jemu

nesrozumitelný.

Na to podobalo se, že hádky o pízvuk a asomíru jsou ukon-

eny a této že pojištno jest úplné vítzství nad pízvukem. Avšak

mimo vše oekávání pustil se r. 1827 sám pvodce prízvuku, náš

patriarcha J. Dobrovský, znova do boje k tomu konci, aby mu zjednal

obecného prchodu a vrchu nad asomírou, tehdáž od nkolika mladších

básník
v
eských nad míru zbožovanou." — Píiny k tomu zavdal

P. J. Šafaík tím, co byl napsal ve své „Geschichte der slavischen

Sprache a. Literatur, Ofen 1826," o prosodii (na str. 178., 359.,

360.) , kdež mimo jiné úsmšn pipomíná, že J. Dobrovský, akoliv

sám ani jediného verše eského nesložil, pece echm pi skládání

verš vymil za pravidlo nmecký pízvuk (das germanische Tonprinzip),

ili jak jinde píše, den rauhen germanischen Tonkiirass), že by se to

s básnictvím slovanským bídn mlo, kdy by básníci a gramatikové

slovanští tónu a asomíe (Ton und Zeitmass) nebyli lépe vyrozumli,

nežli to práv Dobrovský, Nejedlý a Puchmír — hledíc k jazyku

eskému — u vci té byli uinili. J. Dobrovský recensuje toto dílo ve

spise Jahrbiicher der Literatur 1827 B. 37., odpovídá Šafaíkovi na

str. 6. a 11. oste k jeho nadepsanému úsudku a usiluje jej vyvrátiti

koní takto : „Dass das griechisch-romische Fundamentalgesetz der Quan-

titíit dem Geiste der slavischen Sprache angemessen sei, kann durchaus

aicht behauptet werden. Komenský u. Baiza, die gegen den Ton nach

iatcinischer Prosodie skandirten, sind abschreckende Beispiele, und die

neueren Versuche, klassische Versarten nachzuahmen, sind zu unbedeutend,

als dass sie in Zukunft viele Nachfolger finden sollten."

Jakého úinku a vítzství u nás dostalo se asomíe nad pí-
zvukem pes všeliké jeho obhajování Hnvkovským, Nejedlým a Dobrov-
ským pedsevzaté, o tom — jakožto vci vbec známé — neteba
zde slov šíiti

;
jakož i naopak nelze nepipomenouti, kterak, teba že

v Poátcích všeliké eské básn pízvuné za liché a plané a všechny

rýmy eské za pouhé klinkání jsou vyhlášeny, práv vtší ást básní

D nás napotom složených jest pízvuná a rýmovaná a ítá se až dosa-

vade s oblíbením ano nadšením od pízvuník i posiník.

15. C e 8 ké Mu s e u m. Pokusy o zaražení vdecké literatury
eské, a psobení Jana Nejedlého u vci této.

V touž tém dobu, kdy/ u nás mysli všech spisovatel a vla-

stenc zmítány a pobuovány byly hádkami o orthografii a prosodii,

padají první pokusy a usilování nkterých literát a Vlastimil o zízení

-i to cnámV vlastenec a hudebník, jenž tehdáž žil ve Vídni, ctitel

;i pítel .1. Dobrovského ;i jiných elnjších literát vlasteneckých f 1858.
(Slov. Nandu. li. str. 240.)
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nesJcé spolenosti? jejíražto hlavním úelem býti mlo, podporovati

e a spisovatelství domácí, jmenovit psobiti k zaražení vdecké lite-

ratury eské. ') — V ele muž tchto stál J. Jungmann, k nmuž
pistoupili A. Marek, J. Kouble, hr. Berchtold, Sv. Presl a jiní ješt

vlastenští spisovatelé, kteí nauné knihy v jazyku eském spisovali

a jmenovit o vydávání eské encyklopedie vdecké se piiovati chtli.

K úelu tomu mlo pedkem také pomáhati CesJcé Museum, o nž
vlastenci tito okolo r. 1817 jali se zasazovati, vzdlavše u vci té

zvláštní plán a sepsavše žádost k místodržitelství eskému za povolení

musea toho. Žádost odevzdána jest asi v posledních dnech masopustních

r. 1818 Janovi Nejedlému, aby jakožto veejný c. kr. profesor ei
eské a tudíž pední representant a zástupce národnosti naší, podal

ji tehdejšímu nejv. purkrabímu, Ant. Fr. hrabti Kolovratovi Libštein-

skému. Ze však Nejedlý z píin nám neznámých váhal pání tomu
ihned vyhovti, vzali vlastenci nadepsaní dne 5. bezna 1818 žádost

tu od Nejedlého zpt, aby jinou cestou došla cíle svého. a
) Vc tato

rozhlásila se J. Jungmannem a páteli jeho v Praze i vn a vzbudila

tím nemalou kyselost vlastenc proti Nejedlému, jemuž ihned tehdáž

i pozdji ješt za vinu kladeno, že vc tu protahoval a ji zmaiti hledl

pouze proto, že první myšlenka k ní a plán k jejímu provedení vzešly

od J. Jungmanna, s nímž asu toho za píinou orthografie analogické

žil již v zjevném nepátelství.

Avšak — jakož to na jiném míst bylo ukázáno — 3
) pohlížímeli

k vci té nestrann, pesvdíme se, že by se usilování nkolika tehdejších

vlastenc a uenc sotva bylo podailo, kdy by se Nejedlý u vci té

i sebe horlivji byl zachoval. — Nebo jednalo se tu o pedsevzetí,

jehožto uskutenní píilo se jednak smýšlení ve vyšších kruzích vládních

tehdáž panujícímu a povolilo se v zemích jiných (v Štýrsku, Horních

Rakousích) jenom k horlivému usilování arciknížat a šlechty nejvyšší,

jednak initi tu bylo o vc, kterouž již od nkolika let k místu pi-

vésti chtl tehdejší správce zemský hr. Kolovrat s jinými osobami

z vyšší šlechty domácí (hrabaty Šternberky, Klebelsberky a j.), poklá-

daje ji za estný úkol svj. Proež teba že Nejedlý neujal se vci
té s takovou horlivostí, jaké jeho postavení uitelské vyhledávalo a obe

censtvo eské od nho oekávalo ; nemžeme mu pece dávati za vinu,

že by toliko jím usilování nadepsaných vlastenských uenc bylo zma-

eno bývalo, a to tím mén, když Museum eské nedlouho na to p-
sobením výše jmenovaných velmož r. 1818 skuten zízeno bylo.

Že však toto Museum eské, akoliv se nazývalo „národním"
(bohmisches Nationalmuseum), zízeno bylo spsobem, který, co se

vzdlávání ei a literatury domácí týe , nezdál se zadost initi

páním vlasteneckým, obrátili uenci jmenovaní znova zetel svj k vy-

dávání nadepsané encyklopedie vdecké a nkteí z nich dali se ihned

') Širší zprávy o poátcích spolenosti této viz u V. Zeleného 1. c. str. 127.
2
)
Že by byl J. Nejedlý spis ten ti tvrti léta nepovšimnutý u sebe ležeti

nechal, jak se píše v Slov. Naun. (v lánku : Matice eská), jest naskrz
nepodstatné, jakož to již ukázal V. Zelený 1. c. str. 211.

3
) V. Zelený 1. c. str. 212.
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do práce. x
) Avšak encyklopedie tato, jejímžto jako redaktorem a

upravovatelem ml býti J. Jungmann, nepišla k místu a to z píin
rozliných, osobních i materielních.

Jakož pak bylo nedlouho ped tím (r. 1816 a 1818) vyšlo nkolik

výše pivedených naízení vládních, jimiž jazyku eskému na školách

stedních chtlo se dáti jakéhos prchodu a že k tomu konci potebí

bylo — zvlášt ve vyšších, humanitních tídách — njaké eské knihy

pomocné, dal se J. Jungmann k vyzvání tehdejšího editele gymnasií

eských J. A. Koehlera, velmistra kižovnického, do spisování své Slo-

resnosti, jež mla v sob zavírati krátké navedeni k slohu a sbírku

pimených k tomu píklad.
Vytrvalý a krásocitný Jungmann pivedl knihu tu v prodlení je-

dnoho roku k místu, jsa té nadje, že bude uvedena do škol a vydána

nákladem vládním. Avšak nestalo se tak, a Jungmann vidl se nucena

sám se postarati o vydání knihy této, kteráž pak vyšla r. 1820 v Praze

z tiskárny Vetterlovy s titulem : Slovesnost aneb sbírka píklad
s krátkým pojednáním o slohu (8°. str. CI. a 331). V knize této

a to v první její ásti (str. I— CI.) pokusil se Jungmann ponejprv

o eskou terminologii vdeckou, pokud se enictví a poesie týe, zdlav
mnoho slov nových, u nás tehdáž neznámých a jmenovit v spisech tak

zvané zlaté doby Veleslavínské neítaných a vbec dosavade neslýchaných;

i utvoil takto celou novou terminologii, ano tém nový jazyk vdecký.
Téhož asu naléháním a psobením dra. J. S. Presla, dkladného

uence v oboru vdomostí pírodních, pikroeno také k vydávání v-
deckého asopisu „Kroka", jenž ml býti jakousi zálohou k obmýšlené

encyklopedii a pojednávati spsobem vdeckým o vcech pírodních,

o filologii a literatue. První svazek dležitého asopisu tohoto — k jehož

spoludlníkm krom J. Presla hlásili se nejvzdlanjší eští spiso-

vatelé : J. Jungmann, Šafaík, Palacký, Kollar, A. Marek a j. — vyšel

v únoru roku 1821 a pokraováno v nm napotom po nkolik let. —
Vedle Kroka vycházely pak tehdáž ponenáhlu již také jiné celé spisy

vdecké, jakož byly: A. Marka Umnice ili Logika, J. Presla obšírný

a nákladný Rostliná, Sedlákova Geometrie a pozdji také Fysika a j. v.

Tak jako Jungmann pi spisování své Slovesnosti nucena se vidl
tvoiti slova nová, u nás v tak zvané zlaté dob Veleslavínské neslý-

chána, tak inili to i jeho spoludlníci, jmenovit J. Presl a všichni

ti, kdož pracovali na rozsáhlém a dosavade ladem ležícím poli vd
a umní pírodních. I nelze se pak diviti, že tito snad píliš horliví

v/délavatelové jazyka našeho pi tvoení slov nových poínali solíc

zhusta odhodlanji a odvážlivji, nežli toho snad potebí bylo, a že ne-

šetíce ani analogie ani ducha a jádra jazyka domácího, neuhodili vždy

na pravou žílu ; proež nejedno tehdáž znova ukované aneb z jinoslo-

vanskýrli náeí k nám penesené slovo píilo se v skutku duchu a pod-

stat jazyka eského. Snadno tedy jest tomu vyrozumti, že ti, kdož

dosavade sob libovali ve vybroaiené a prhledné eštin \ spisech

bratrských a Veleslavínových panující, s hrzou odvracovali se od té

') Jmenovit zaal A. Marek pracovati o eské lodice li
T

imiici , Y. Za-
hradník o praktické filosofii a Koiihle o psychologii a BOOlOgii zvíectvu),
A. Jnogmaaii o anthropologii a j. v.
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nové terminologie a toho nov tvoeného, ovšem zhusta i /potvoeného
jazyka vdeckého a toužili na barbarství odtud našemu jazyku hrozící

a nastávající.

Takto jmenovit zaneveli tehláž J. Dobrovský, prof. J. Nejedlý

a sám A. J. Puchmír na celé to poínání. Ovšem každý z muž tchto,

kteí byli pedními v tehdejším svt literárním, pohlížel a zanevel

na tuto novou literaturu se svého stanovišt a z píin zvláštních.

J. Dobrovský nazval Slovesnost „das bohmische Ungeheucr" a hnval
se na Jungmanna proto, že se v ní prohlásil pro asomíru proti pí-
zvuné prosodii i toužil na Umnici Markovu pro jistá nov tvoená
slovce, maje za to, „že by se o logice a vdách podobných nemlo
ani esky psáti." — J. Nejedlý, nadšený obdivovatel doby a mluvy

Veleslavínské a obhájce orthogratie klasické, vzal sob Slovesnost,

Kroka a Umnici proto v nelibost, že byly psány orthografií analo-

gickou a že zavíraly v sob nová slova, polštinou a ruštinou zapá-

chající a vbec uchylovaly se ode vzor doby Veleslavínské. — A. J.

Pnchmlrovi, akoliv nebyl ustrnulým velebitelem jazyka starého i ne-

rozpakoval se sáhnouti , kde potebí bylo
,

po slovu jinoslovanském,

nelíbil se Preslv Rostliná proto , že on neznaje se v bylináství

prostonárodním z obyejných, každé „koínkové báb" známých speci-

fických jmen bylin natvoil generických všeobecných názv (ku p.
bromus, sveep) a „že takto ti mladí lidé všecko bourají, místo aby

stavli."

U vci této vidí se nám, co J. Nejedlého se týe, ponkud déle

se zdržeti a sieji o ní promluviti. Vbec má se za to, i doítáme
se v nejednom spise, v nmž se pojednává o vzdlávání jazyka a pí-

semnictví našeho, že by byl J. Nejedlý jedním a to pedním z onch
ustrnulých obdivovatel jazyka eského, v tak zvaném zlatém vku uží-

vaného, býval, kteí usilování vrstevník svých o další vzdlávání ei
naší a znamenit o založení vdecké literatury eské , na odpor se

stavli, vyhlašujíce za nemožné, aby jazyk eský dospl k vyššímu

stupni onoho, na nmž byl za as bratí a Veleslavína. Avšak tvrzení

tato nezdají se býti v celosti podstatná.

Nebo nelze upírati, že Nejedlý ústn i písemn toužíval na

novotáe a kaziechy, že nevel na Slovesnost, Kroka, Umnici a jiné

spisy novjší; však vše to inil z píin jiných nežli z té, že by býval

naprosto odporoval všelikému vzdlávání a dalšímu rozhojování jazyka

našeho, jakož i za nemožné prohlašoval pstování v nm vdomostí
a umní vn mezi Bratími a Veleslavínem jemu vymených. Nejedlý

pronesl se ovšem nejedenkráte, „že jest pední úlohou všech našich

spisovatel, psobiti k tomu, aby jazyk eský, tak rázný, bohatý,

ušlechtilý, ohebný a lahodný, asu toho však germanismy a podobnými

k tomu pímsky až k nepoznání znesváený i tytýž v svém jádru na-

kažený, opt k své bývalé istot, jadrnosti a lahod co možná nejvíce

navrácen, vzdlán, vybroušen a rozhojnn byl."

Avšak J. Nejedlý nepronesl se nikdy tak, jak to byl J. Dobrovský

uinil, že by o jistých vcech (filosofii, fysice, chemii, anthropologii

atd.) nemlo se esky mluviti a psáti ; taktéž nevyknul Nejedlý nikdy
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zejm a urit, že by se jazyk eský nemohl a neml dále vzdlávati

a rozhojovati, a že by všeliké usilování u vci té bylo marné a ne-

potebné, a že by jazyk eský nemohl k vyššímu stupni dospti nad

vk Rudolfv. Anobrž J. Nejedlý naopak tomu, co byl J. Dobrovský

u vci té pronesl, vyrozumíval zejm, že jazyk náš k dalšímu vzd-
lávání jest spsobilý a že jest i potebí, aby byl rozhojován v té

míe, jak toho okolnosti vyhledávají. Nejedlý byl také jedním z nej-

prvnjších spisovatel eských, kteí cítili toho potebu, aby lid náš

vzdlával se i v takových umních a vdomostech, o nichž v dob
Veleslavínské a bratrské málo nebo zhola niehož nebylo psáno a pro-

mlouváno, jakož jsou vyšší známosti mathematické, fysikální, technolo-

gické, chemické atd.
;
proež podával již v Hlasateli (r. 1806— 1808)

pojednám k pírodopisu, fysice, technologii, filosofii praktické a j. se

vztahující a pekládal k tomu konci i obšírné pírodopisné a techno-

logické dílo Funkeovo a Lipoldovo do eštiny. *) J. Nejedlý vyrozumíval

také, že jazyk Veleslavínský nepostauje již k vyznaení všelikých

nových pontí a vcí, nyní v život praktickém a vyšších vdomostech
užívaných, a že tudíž potebí, budto užiti slov v starých eích kla-

sických picházejících, avšak na eskou formu uvedených (fysika, geo-

metrie, literatura, meteorologie, universita, homiletika atd.), aneb utvoiti

slova nová, šetíc však pi tom analogie a dosavadního ústrojí jazyka

našeho, jmenovit formální stránky jazyka Veleslavínského. Pi tom
byl X. ovšem také toho mínní, že jazyk eský — byv mezi ostatními

slovanskými náeími nejprve vzdlán a vyšinuv se již ped stoletími,

co ráznosti, bohatosti a ohebnosti se týe, na takový stupe, že u Yci
té málo který ze slovanských i cizích jazyk s ním dobe mohl po-

rovnán býti, má do sebe tolik pružnosti a tvoivosti, že všeliké nové

významy eské z jádra a koene jeho dobe mohou se vyvésti a utvoiti

a proto že bychom dotud nemli choditi na výpjku k jiným slo-

vanským náeím, pokud bychom nevyerpali pebohatou studnici našeho

jazyka domácího.

Takto pronesl se Nejedlý nejen ústn anobrž i písemn a hledl

to tolikéž prakticky provádti. — Tu, kde Veleslavínská zásoba nepo-

staovala, nerozpakoval se N. tvoiti slova nová aneb užiti slov od

jiných spisovatel utvoených nebo z jazyk jinoslovanských odvozených

(plyn, pedmt, lidskost a j.), a zdálali se mu býti podstatná. Pi
emž ovšem nelze tajiti, že nejedno jim takto utvoené nové slovo ne-

bylo — jakož níže sieji ukážeme — dosti zdailé a že by lépe bývalo,

kdy by tu byl užil slova cizího aneb od jiných již sformovaného.

1 nelze mu tedy vytýkati, že by býval pokládal jazyk eský za docela

nespsobilý k dalšímu vzdláváni aneb že by byl chtl vdecké jeho

rozhojováni a spravováni provádti pouze v mezích Veleslavínem

a Bratinri jeme vymených. Nebo o to N. nikdy neusiloval, anobrž

hledíc toliko k formální stránce vzdlávání tohoto ml za to, že tu

potebí jest šetiti forem jazyka Veleslavínského, a že by se nemlo

'; rí.šf ii vci té píteli Hnvkovskému dne 19. ledna 1810 takto: ... „Ji
iiiiiiíni také jednn klasickou kniha hospodáskou a historií vci piro-
y.fiiýcli ;isi •;<> .-iicliu ve velkém 8° od Fnnka a Lipolda r. l.s<>:» vydanou,
\ eštiné vydati, alty národ náš také nco /. tohoto umni ml . . . ,"
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nikdy u vci tó vykraovati z mezí, analogií a spisovateli doby zlaté

— jmenovité biblí Králickou — vytknutýcb, tak že zavrhoval toliko

spsob, kterým ten neb onen tehdejší spisovatel u vci té ped se šel,

nikoliv však materielní vzdlávání a rozhojování jazyka samého. r
)

Že J. Nejedlý zanevel na Slovesnost, Umnici a Kroka a že sob
s kathedry i soukrom na jich spisovatele toužíval , tomu ovšem dle

toho , co jsme práv povdli , neteba se diviti. Nebo kdo bedliv
prohledne knihy tyto, podiví se zajisté nemálo tomu množství nových
slov a pontí eských, až dosavade neslýchaných a v spisech starších

neítaných, mezi nimiž jest dobrá ást, o nichž smíme íci, že jsou

spíše odvážliv dle pouhého zdání skladatel vymyšlena, nežli správn
utvoena a jenom jako nazdabh do svta hozena. 2

) Proež také

snadno jest vyrozumti, že všichni ti, kdož ítávali dosavade toliko

spisy Veleslavínovy, bratrské, Procházkovy aneb Krameriusovy, nahled-

nouce do Slovesnosti, Kroka a Umnice obsaženými tam neobyejnými
významy a frásemi nemálo byli pekvapeni a jako v nový, bájený
svt peneseni. I vzešlat tudíž u jednch, jmenovit mladších jakási

úcta ano zbožování té nové, teba nevždy srozumitelné eštiny a jme-
novit terminologie vdecké, bohužel z vtší ásti tém otrocky dle

názvosloví nmeckého pistižené, kdežto jiní, starší a povážlivjší

s takovýmto rozhojováním jazyka eského se nesrovnávali ano je

naprosto zavrhovali, tvrdíce, „že se tím ušlechtilý a jadrný jazyk eský
na z brusu nových mlýnech na hrubo a k nozáživnosti pemílá, ná-

') Viz Lehrbuch der bohmischen Sprache fur Bohmen von J. Nejedlý.
4. Autlage 1830. fiinfter Abschnitt: Ueber den Ursprung und die Bildung
der bóhm. Sprache. S. 239 Vorerinneruiuj. S. 293. — Poteb, rozhojovati
jazyk eský novými terminy, vyrozumívali tolikéž všickni literární

pátelé J. Nejedlého, jak to z jejich rozprav a list vysvítá; avšak
i oni shodovali se s ním u vci té,^ že sluli pi tom šetiti analogie a
orem biblických Tak oznamuje Š\ Hnvkovský píteli V. Nejedlému
(dne 11. listopadu 1824) vyjití eské geometrie Sedlákovy pipomíná
toto : „Jestli jeho (Sedlákova) fysika bude vypadati jako geometrie,
dobe bude; nkolik nových názv, kteréž potebný jsou, nám neuškodí,
jen a ve všem jich (novotá) nenásleduje ; dobré znamení jest, že y
neopustil."

2
) Tak teme v Umnici ili Logice A. Marka r. 1820 vydané str. 202—208.
seznam nových v této logice užitých slov, jež svou neobyejnou formou
a neslýchaným dosavade významem muže, jakož byli Dobrovský, J. Ne-
jedlý, Palkovi, Sychra a j. nemálo pekvapily a pobouily, z nichž
tuto jenom nkolik jako by na ukázku pivádíme: (Jitnictvo Esthcthik,
citnotný esthetisch, umnice nebo umuvnice Logik, umovník Logiker, po-
vstnice Geschichte, rozumovstvo Dialektik , výldadnice Hermeneutik,
jáství das leh, náznatek Vorkenntniss, násadek Vordersatz, náskyték
Vorkommniss, návod Anleitung. obhovor pararrasis, odlíka disjunctio,
prostora Satz, spsobovost Modalitát, sluka, Yerkniipfung, zábha meta-
basis, zádušlivost Skrupel, zjednotniiti individualisiren, znepravditi,
pojinaiti verfálschen, dosud aý judiziOs, lišný verschieden, námysluý
diskursiv, plodnický geneticus, probytený pragmatisch, zámtmo módo
tollente, z pezvdu a posteriori a t. p. — V Kroku pak krom nesí-
slných z brusu nových slov botanických, mineralogických a zoologických
doítáme se také významu, jakož jsou : ouzkosrcavost (Engherzigkeit),
sousmysl (consensus), zatracovanost, udalice (píbh, Geschichte), málo-
ktnost (Minderjáhrigkeit místo nezletilost), lzeto, velzelo, potah Bezie-
bung, sestává (besteht) a j. v.
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silné na skipec natahuje a tak pitvorn po rusku a po polsku pristíi-

lmje, že se spíše do Sibie nežli do ech a na Moravu hodí!" l
)

Za tou píinou nelze se také diviti, že Nejedlý, jsa a tak dírae

mlékem Yeleslavínským a bratrským odchován a nad to tehdejšími hád-

kami orthografiokými rozhoen a pobouen, takováto nová, od odprc
svých utvoená slova nejen neschvaloval, anobrž naprosto je zavrhoval

a jich pvodcm novotá a kaziech dával a je i sice kaceoval,

a že na obmýšlenou novou terminologii vdeckou již proto zanevel,

ano v ní jakýs útok na klasinost jazyka eského i urážku své osob-

nosti spatoval, ponvadž vycházela práv z tch kruh, ježto držely

k analogickému dobropisu a stály takto v šiku nepátelském proti nmu
a všem klasicistním Taktéž naopak nebudeme se diviti, že Nejedlý

schvaloval všeliké eské spisy vdecké a obsažené v nich nové terminy

a spsoby mluvení, kteréž byly vyšly od muž, stojících k orthografii

bratrské a v ní tolikéž spisy své vydávajících, — jakož to jmenovit
platí o geometrii Sedlákov, — a že tvoíval radji sám, jakož již

výše psáno, z koen eských slova nová, ovšem nevždy dosti šastn,
nežli by byl užil slov od protivník svých u vci té utvoených, ímž
o\<em tmto zavdával píiny k ostrým výtkám a jizlivým poznamenáním.

Dle všeho, co jsme práv povdli, bylo poínání a usilování

J. Nejedlého, co vzdlávání jazyka našeho a povznesení ho na výši

vdeckou se týe, ovšem jednostranné, ježto se zakládalo jednak na

pedpodjatosti Nejedlého proti všemu , co u vci té vycbázelo od
jeho odprc, jotist, jednak na peceování jazyka našeho v píin
jeho vzdlanosti, bohatosti, ohebnosti a tvoivosti. Avšak proto nelze

dobe tvrditi, ani že by Nejedlý býval u vci té naprosto ustrnul na

úzkých mezích Veleslavínem a Bratími jazyku našemu ped dvma sty

lety vymených, aniž že by býval další materielní vzdlávání jazyka

našeho pokládal za nepotebné aneb docela za nemožné.

J. Nejedlý toužíval u vci té pedkem pouze na to, že naši „novo-

tái a kaziechové" neznají aneb zúmysln zanedbávají pravidel stran

tvoení, odvozování a spojování slov v jazyku eském platných, — jež

byl J. Dobrovský již v pedmluv k svému Nm. esk. Slovníku r. 1802
vytknul a Nejedlý v 4. vydání své eské gramatiky r. 1830 znova pivedl
a rozhojnil — ; že nevyznávajíce se v duchu a pravém spsobu jazyka

ho u tvoení eské terminologie vdecké doslovn a otrocky se

drží jazyka nmeckého, jenž se s ústrojím a duchem jazyka eského
v nejednom kuse nesrovnává a jmenovit zhusta jenom v mlhovitých

tento rozum pronesli se nejedenkráte muži sice snášeliví a nestranní,

avšak veskrz praktití a k potebám lidu našeho upímn prohlížející,

jakož byli : Sychra. Zíegler a Hýbl. Jmenovit sdlal Sychrá i nékolik
k vd té se vztahujících epigram a prpovdí, z nichž zde toliko jednu

opakujeme: „Keni nejedlý pokrm, jehož nám Nejedlý jeden i drahý
strojí, nýbrž pro každého eštiny milovníka opravdová pochoutka; za
to však jest spisovatelských kucha uhodných píjmení síla. jen/, te-
nám nejedlými pokrmy žaludky kazí." — Taktéž nám ukazoval J. L.

Ziegler jedenkráte eelý svazek kázáni, od ro/Jiénýcb knéží eských
i Boleslavks a BydžovBka jemn zaslaných, aby je k tisku upravil, což
prý proto neuinil, .ponvadž vtši jich ást - a to ne z poteby
nýbrž z jakési okázalosti — byla ncolojrismy a jmenovité rasismy tak

40
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povdních a temných názorech sob libuje, kdežto v jazyku našem

všude k uritosti, svtlosti, pochopitelnosti a vbec k objektivnosti se

prohlíží.
x
) Vbec ml N. za to, že usilování našich spisovatel v-

deckých (v logice, metafysice, ethice atp.), chtíti vše tak na vlas míti

rozdrobeno a rozloženo, jak to mají Nmci v svých mlhovitých systémech,

jest veskrz neužitené ano smšné, ponvadž to, hledíc k zvláštnímu sp-
sobu a ústrojí jazyka a k rozdílné povaze národa našeho, není ani možné

ani potebné. Pi tom ukazoval k jiným národm pedevším k Angli-

anm a Francouzm, kterak u nich nemálo bylo a jest výtených uenc
a vzácných filosof i hlubokých myslitel, teba že oni nemli zení

k onéno pihrádkové filosofii nmecké, anobrž ji vbec ani neznali. 2
)

— I nejedenkráte skonil svou filipiku u vci této z kathedry innou
i sice soukrom pronášenou v ten rozum, „pjdouli naši páni novotái

ve své reformátorské horlivosti ješt dále, že vyzují jazyk náš ze všech

jeho podstatných forem a hlavních základ a zpsobí tím takový zmatek

babylonský, že ani sami sob vespolek nebudou rozumti!"

Co asi na tom všem jest podstatného a co pehnaného, nebudeme

tuto sieji rozbírati; to však jest na jisto postaveno, kterak J. Nejedlý

sám se ješt toho dokal, že práv ti, kdož byli druhdy nejohnivjšími

puristy a rozhojovateli jazyka našeho, pozdji sami nuceny se vidli od

své dosavadní horlivosti upustiti a také pátele své k stídmjšímu
u vci té sob poínání vybízeti a vbec nemalé reakci v píin této

prchod dáti. 3
)

(Pokraování.)

prosáklá, že by venkovští posluchai sotva jim byli porozumli, i slyšíce

je pednášeti, kazatele spíše za njakého popa ruského nežli knze e-
ského pokládali."

J

) Jmenovit toužíval J. Nejedlý na slova a fráse, jakých i nyní ješt v na-

šich spisech vdeckých zhusta se doítáme : Pojem svdomí ÍJcgriff (les

Gewissens, místo : co jest to svdomí, v em záleží svdomí ; obsah

pednášky místo : co v sob zavírá pednáška, o em bude se pedná-
šeti ; zaátek o 3, konec o 7 hodinách, místo: hra, tení poíná o S a,

koní se o 7 hodinách ; sestojí, sestává z 3 díl, místo skládá se ze 3 díl

;

slovem píroda že nelze vyznaiti to, co se jmenuje nátura qvdi?, die

Nátur, nýbrž píroda že jest to, co se pirodí, dle analogie „ouroda,

píhoda;" pevod Uebersetzung, že jest hrubý rasismus; návod že jest

Anstiftung, nikoliv Anleitung; umnice Logik, že špatn tvoeno, ježto

sednice jest místo, kde se sedí, kostnice, kde se kosti schovávají, cel-

nice, kde se clo platí, proež umnice že nemže znamenati Denklehre,
Logik; Horvaté Kroaten, že neeské, ježto od starodávna unás užíváno

slova Charváte
;
potah že jest tolik co Gespann (Ochsen oder Pferde)

a nikoliv Beziehung ; zábava že jest Pfándung a nic Unterhaltung (kra-

tochvíle) a že by se na nejvýše s Komenským mohlo íci sábyvka.
2
) Tém v týž rozum pronesl se tolikéž jiný klasicista a pítel J. Ne-
jedlého, pro. /. Palkovi a to takto : „Leider hábe ich vom goldenen

Zeit&lter und von der Classizitát ganz andere Begriffe als H. Jungmanu,
safte aber itzt nur so viel, dass eine Sprache ausgebildet und klassisch

sem, nueh Klassiker haben kann, ohne Etwas von der eigentlichen filo-

sofischen Terminologie im weitesten Sinne, besonders von der neueren

deutschen, bohmisch ausgedruckt, aufweisen zu konnen, und ohne auch
nur eine einzige Zeile von der deutschen Universitáts-Gelehrsamkeit
zu enthalten." Bestreitung der Neuerungen in der bóhm. Orthografie.

Pressburg 1830.
") Kterak sob J. Jungmann již r. 1832 u vci té poínal a pátele své
jmenovit A. Marka, a pozdji zvlášt také J. Kollara k stízlivosti
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Poslední písn Nkrasova.

V Petrohrad, 4. ervence 1877.

Bude tomu rok, co nejpopulárnjší z žijících básník ruských,

N. Nkrasov, sotva peživ pl století, nebezpen, a jak pozdji
ukázalo, nezhojiteln se roznemohl.

Muž jindy plný života, dobrodružný, záletník, vášnivý hrá, jezdec

a lovec, spoleník rovnž ostrovtipný a povzbuzující, pítel obtavý,
pvec lidu, bojovník za konenou jeho spásu neohrožený — ten již

ted pes rok beznadjn trvá vznm ve své komnat. — V dlouhých,

bezsenných nocech minulé zimy, kdež se mu 'nejednou zdálo, že strop

ložnice zvolna se níží, aby se na jak náhrobní kámen položil, s ji-

stotou, ba nedokavostí oekávaje smrt, diktoval ješt svoji mladé
choti Žen, vrné svojí opatrovnici a soutrpitelce , básn tu lkavé

a pošmourné, tu popisné a satirické, v nichž nejen že shrnul upomínky
svého mládí, na matku, domov a první dosti neutšenou školu života,

nýbrž i vyzpovídal se kajícn z poblouzení a nedoin svých, skládaje

úet ped národem.

Dovolávaje se smrti jako vykupitelky, vida, jak se pátelé jeho

ku své pívtivosti nutí a marn usilují ho tšiti, vzývá naposled musu
svoji, kteráž jindy jemu pomáhala každé neštstí petrpti „vplétajíc

rže v bodlavý trn osudu," prose, aby:

u tvoení nových slov a k bedlivému setení dosavadních forem jazy-
kových dtkliv napomínal a zvlášt na rozkolnictví Žákovo a Trnkovo
a na novotástvi Liškovo trpce toužil a vše to zavrhoval ; o tom viz

spis V. Zeleného 1. c. str. 286—289. Že pak i jiný, druhdy pehorlivý
velel litcl všech novot a úhlavní odprce J. Nejedlého, Fr. L. ela-
hotttký, nedlouho na to u vci té nemálo vystízlivl a pílišné novoty
zavrhoval i tolikéž k šeteni jazyka biblického napomínal, tomu vy-
rozumti z jeho hádky r. 1834—35 s J. Tylem vedené, jakož i z jeho
/,'//;« gtolisté, kdež (XCVI.) u vci té píše takto:

Zda povdcnost aneb zlosli Rozpínati oudy zdravé? —
Hnula by se v srdci tvém, Zlý by vru byl to lík

!

Kdy by vidl — aby rostly! — Nemá obr krásy pravé

Kdes na skipci vdeckém Rovn jako trpaslík.

A jak tlo pkné, isté,

Má i jazyk meze jisté,

Na to, Amerlingu mj.
8 pány bratry pamatuj !

Taktéž toužival pozdji . — tak jako již ped tím A. J. Puchmír —
Ostne i písemn na to, kterak naši pp. botanikové nemotorné a bez

poteby nová jména bylin tvoí, od rušných prostonárodních význam
u Téci té lehkovážn odstupujíce. Tak jmenovit pííe v Cos. C. Mus.

r. 1850 str. 100 r..\'<rr /,,;/;'-, v píin té takto: „Litovati musíme,

když pozorujeme, jak nkteí páni botanikové od rázných jmen bylin,

jak v lidu bžné jsou, k vli snad liché Bystematíce lehkovážn odstu-

pují, pokládajíce své nestvry sa n, ano i mládeži d<» hlavy je cpou.

A e mnohýcn píkladv jen jeden uvedu: Paris quadrioria j^M všude

mamá rostlina jménem rntni oifco, B kdo ji koliv v jahodu zráti vidl.

porozumí hned té krásné národní symbolice, ježto vranec, vranowsc neb

jak to sic ti páni jmenovati ráí. zajisté ani kusá smyslu nemá.
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mohutnou silou nadšení

bol tla pemoci mu dala

by lásky, hnvu, porastní

v adrech mu ohe rozhárala.

A v skutku, neli plamen, alespo dosti žhavého uhlí ješt tlí

v posledních tch jeho písních, jež pátelé jeho — snad proti jeho

vli — sebrali a tiskem vydali: z nkterých srší palivé jiskry na

hlavy sobc a utiskovatel, moderních tch tyran zákona i spekulace

;

z nejednch zní dojemná zpov a výstraha soudruhm, nadje a po-

žehnání budoucím pracovníkm na roli národa. K tm druží se ovšem

i písn zoufale posupné, žaloby, že nepronikly jejich zvuky v srdce

samého lidu , a konen zpomínky i modlitby dojemné , týkající se

mrtvých a živých ješt stín, rodinných i milostných jeho pomr.
Kniha práv vydaná, obsahujíc i básn složené ješt v beznu

tohoto roku, zahrnujíc zrovna záv básníka, každým dnem již více

hasnoucího, miláka to práv dorstajícího pokolení, kteréž mu podává

steré dkazy, jak velice ho ctí — kniha ta rozpadá se ve ti ásti,

z nichžto prostední jakožto výhradn satirickou a lokální, narážející

na bezzáslužné jubilátory a zlodjské spekulanty, zde radji pominem;

jsou to šípy, jež smrteln utkvly v srdcích i památce tch, jichž se

týkaly, ímž i dosažen cíl jejich.

Tetí ást skoro cele vnována jest památce matky Nkrasova,

rozené Polky. Nutí jej k tomu vdnost i láska synovská „vyzpívati

tu válku, kterouž má jeho bojovala, ta svatá muka, jež petrpla,"

z velých svých upomínek jí postaviti nesmrtelný pomník, jinak ne-

vstoupil by uspokojen do hrobu, ten svt a porozumí i nic, on svou

píse o matce dozpívá.

Vraceje se po letech v rodišt již valn promnné — tam k behm
Volhy, v rodinný sad, kdež stojí ješt lípy, pod nimiž roditelka denn
zasedala — mní, že slyší její krok i hlas; však není, není jí tu více!

Zaplakav spje do domku, do známé svtnice, probírá se v památkách,

od matky zstavených; i padne mu do rukou list, jejž máti jeho

jednou, v sadu samotná, jen od nho pozorována, tajn ze zaadí vy-

ala, nkolikrát petla, i zaplakala . . . List to s erbem šlechtickým,

pólo polský, pólo francouzský, datovaný z Varšavy r. 1824. Matka

matky Nekrasova tam píše: „Dcero, dít, cos nám to uinila? komus

to osud svj v ruce položila?! O nás to jde povs, povs rouhavá

po celém mst : ta, kterouž záletníci oblétali, o jejíž ruku prosil ten

a ten na kolenou, dala se unésti láskou k slinému ale polodivokému

dstojníku ! Uteklas za mužem v ruské ty snhy, v nichžto tebe co

den ve snách zím zahrabanou ; v surové tam pírod ani krása tvá

se zúplna nerozvije; jaký tam život mezi divochy? Dlouhý vlas tvj,

surovostí muže vytrhán, zidne — bude t nutiti k smíchu, donutí t
k zpvm, když pone trýzniti své otroky. Ach, vra se, dcero ! Na-

posled t zapísahám a líbám ješt co dceru svou — rozpome se na

povinnou vrnost k vlasti své , aneb zstanouc odpadlicí a k tomu

zneváženou otrokyní Moskala, vezmi klatbu otce svého! ..." A ta

hrdá i milující žena matka vytrvala od syna nerozluná, s osmnácti
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již lety nemilována od chot, jehož do smrti nepestala milovati, a
ji po dvacet let soužil, v kraji surovjším ale stejn nešastném jako

ten, v nmž hýla zrozena. Neklesla na duchu , necítila utrpení a to

pro soucit svj s lidem ji obklopujícím, daleko nad ni nešastnjším,

jehož tísn aby uleviti pomáhal, uložila synu svému jedinému.

Ale syn nevykonal zúplna svatou záv matky své. Mnoho za-

nedbal, v mnohém i protivný osud jej oklamal — však alespo obraz

rodiky své, kteráž byla oberstvujícím zídlem etnému lidu v stepi

práhnoucímu, kteráž nejednu zoufalou duši oberstvila svtlou nadjí,

ten obraz podá i zanechá potomstvu. — Nadešel den, v nmž ne-

smírnou dobrotou svou i chot trýznitele svého pekonala , tak že

octl se u nohou jejích ; dálná rodina dávno jí byla odpustila, vdní
poddaní líbali trnový vnec zbožované velitelky; nemohla ovšem na-

krmiti všech laných, nesmla jich obdaiti svobodou, ale zpímila jich

mysl, potšila i nauila je doufati. Našemu pvci pak byla strážným

andlem, pozvedala jej, když klesal, a spasila nejednou jeho vášnivou

duši! Proto a nadál žije v pamti lidské — a ctitel básníkv, po-

znaje skutky a utrpení její a pijda navštívit místo, kdež on práchniví,

nech poctí vzdechem i její svatou památku! — Stín té vzorné matky
ovšem že oblétá i smrtelné lože milovaného , tžce zkoušeného syna

svého, „jemuž válka básníkem být pekážela, jemuž písn nedaly být

pouze bojovníkem;" a pak ví, že jen ten, kdo celý svj život posvtil

zápasu za dobro svých bratí, má právo na nesmrtelnost, pece tší se

tím, že jeho píse s ním nezahyne, nebo jeho musa jest zárove
„jeho sestrou i sestrou národa," ona zajisté i s matkou neopustí ho

v poslední chvíli — ona dodala mu i síly i nadšení, že pro útchu
dovedl si ješt (v beznu 1877) zazpívati následující pedsmrtnou píse,

„poslední ukolébavku":

Žár strasti neukojitelné,

bol choroby nezhojitelné

svou rukou bsnou, palivou
na jatku vlekou duši mou.

Muso, kde dlíš? zapjme po dávnému!

„Již konec všemu! písním výhost dejme

a umírejme! po nadjích veta,

již po berlích se berme z toho svta!"

Slyš — berlí stuk, pohebních žalm zvuk — —
Zastenalo i umlklo to v dáli.

Moje to musa vítználi?

jen matn, s tíží verš se plíží . . .

Tu potchu však mám, že sám,

že první k bránám smrti nespchám.

Nastává noc bez probuzení ....

Pro bh, mé dít, zdaž to není

tvé vlastní, rodné matky hlas?
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„Nadešla chvíle, nastal as,
miláku, abys dimnul sob;
již seti s ela trudv znoj

a pohov si, mé zlaté rob
;

hotov se vný pro pokoj,

dost dlouhos v jamu setrval —
nesu ti vnec dávno zdaný;

nikomu nejsi víc poddaný,

jsi svoboden, co vítz, král! —

V, není tak protivno v hrob;
vyznám se v nm: ni blesk ni hrom
ni závist neublíží tob.
Zvle ni zákon, me ni jed,

nepipraví ti nových bd

;

neuslyšíš ston smrtelníka,

v sirou zem slza neproniká.

Poj, uschovej se v matky hrud,

ped zlobou svta t uhájím,

svobodným, hrdým, šastným bud —
usni, mj synku trpiteli —
rozkošné bajky ti zahájím.

Nedámt já pístup nepíteli,

co žalné písni tvé se smál;

vera tvou est on ješt rval —
však ztichne ! zaplatils mu žitím . . .

Pojd — neboj se ni mrazu, ledu,

pestrým já zasypu t kvítím,

já vesnou tebe v hrob uvedu.

Ni zapomenutí neboj se,

viz lásky vnec v rukou mých,
znak odpuštní ! — Upokoj se —
vlast vdná, hodná pvc svých . , . .

Nad Okou, Volhou, nad Kamou
slunkem se mrana prolámou —
lid bude pti písn tvoje ....
Bajky ti bájím, dít moje!" . . .

Takovou zapl si Nkrasov smrtelnou ukolébavku a není více

nadje, že ji odvolá! Operace, kteréž se v dubnu podrobil s neoby-

ejnou hrdinností, k níž povolán byl od pátel a ctitel básníkových

sám dr. Billroth z Vídn, podaila se sice, ale neprospla le tolik,

že hynoucího ponkud zbavila zbytených muk, tak že nastává mu
smrt pomrn snadnjší.

Nkrasov dovedl vždy kolem sebe soustediti výtené a jemu
celou duší oddané spisovatele, s nimiž v jednom šiku bojoval, pokud
tomu okolnosti dovolovaly, za všechen pokrok i veškery hlavní pe-
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vraty, jež Rusko prese všecky obtíže pec jen v proud novovkého
omlazení uvedly. Spáteliv se nejdíve s Blinslnjm, jenž mladistvé

jeho pokusy (psal pvodn nepatrné básniky a kraouké, dosti zá-

bavné veselohry) pízniv posuzoval
;
jeho pispním Nkrasov konen

na vlastní mu cestu uhodil, stav se realistou a jav se opvovati tžké
utrpení obecného lidu ruského. Již r. 1847 založil s Panajevem nej-

pokroilejší, nejsrdnatjší a také nejpronásledovanjší asopis, do nhož
pispívali Hercen (dokud sml), Botkin, Turgenv a jiní. V dobách
reakce a snahy, aby se revoluní hnutí celou Evropou otásající ne-

pesthovalo i na Rus, „SovrjcmenniJc" ovšem jen vegetoval , až

rokem 1854 k nmu pistoupil rovnž odvážný jako nešastný erni-
ševsJcý ; když se tento r. 1862 octnul na Sibii, uvázal se v hlavní

spolupracovnictví známý kritik a historiograf Pypin, jehož správnost

a opatrnost však pec toho nedovedly, aby po pti letech „Sovrjemennik"

na vždy nevzal za své. Teprv po njakém ase podailo se NJcrasovu
založiti nový msíník n Oteestvennyje Zapislá," kteréž opt za spolu-

pracovnictví Pypinova vycházejí dosud, ve prospch a pod aegidou

našeho k smrti se hotujícího pvce.

Dr. Botkin, bratr eeného literáta, znamenaje nebezpeí pe-
bolestné nemoci Nkrasova (raka v stevu), zavezl nemocného k zotavení

na jih, do Krymu; ale o msíc pozdji sotva ho ješt živého na zpt
do Petrohradu pivezl. Pes nejobtavjší péi nejschopnjších léka
a neúnavné ošetování manželino není ubohému více pomoci ; trpí a

umírá v bytu svém, v dom Krajevského, v dusném, za léta zvláš

nesnesitelném Petrohrad, aniž by lze bylo dopraviti ho na venek.

I pátelé — a se denn po nm poptávají — navštvují ho zídka,

nebo jej každá návštva roziluje ; sípavým, tžce srozumitelným hlasem

louívá se tu opt a opt s každým, a jen choti své, kteráž po bez-

poetných, probdných nocech vždy nerada se z pokoje hne, sdílí

ješt tu onu bystejší svou myšlenku, hned potom ji napomínaje, aby

si radji spánku dopála, všech jejích obtí že brzy bude dost, ona,

ješt mladá, že má ješt právo k životu. A bledá Zena, vrtíc hlavou,

nutí se k úsmvu jak andl, který má útchy dodávati ješt dítti,

jemuž se již zrak kalí a láme.

A básník, sám s sebou jsa nespokojen, bére dosud živý podíl na

všem, co se dje a pipravuje, volá k soudruhm ješt živoucím, k do-

rstajícím pracovníkm, jim že leheji bude umírati, když jim snáze,

v píznivjší dob bude žíti; jemu že bylo jen popáno slabou silou

a v nekyprou pdu síti chudé sím, z nhož jen ídké a chorobné

vyšly klásky, a v nich málo zrna! Nuž, kde jste vy zkušenjší a

bodejší rozsévai? Sem s plnými koši bohatého žita ! Rozsívejte

rou rukou v rozkypenou pdu sím nauky a dobra — národ

ruský vám vdn zvolá: Zapla bh! A k hrobm vašim pak pobožný
lid vyšlape stezku všem zetelnou.

Ješt než uhodila hodina nynjší války, když se Evropa rouhala

ruské málodušnosti a nehotovosti, vyítal Nkrasov druhým ruským
bá-uíkm, že jsouce páriové v zemi vlastní, neodpovídají vyzývavému
rouhání západu. „Rus místo odporu mlí! ;t
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Ta trapná chvíle nejistoty a nejasnosti chvála hohu minula. Ale

básník náš ani na doby minulých, svtoborných válek nepohlížel okem
chladného djin pozorovatele. Jmenovit byl mu dsným rok 1870,
kdež jen „násilí slavilo své hody." Láska, rozum, kamž se dly? volá.

Tento rok i pro vnuky již zašil sím budoucích spor a válek! Svatá

poesie umírá! V úzkosti své volá stín velikého Schillera : „Ztresci

vraždu, svatokrádež, loupež ! Strhni vnce s hlav tch zrádc, kteí
svt svedli s dráhy bratrství a lásky ! Banké ted vládcem, žhá boha-

týrem, oba pak zuí: Neteba nám pvc! — Kdož tu pipomene
lovku, že k vyššímu povolán? Nesmrtelný pvce, ozbroj se bleskem

a povznes nás s sebou do výše, a prohlednem a snesem zase pohled

na dobro i krásu okem nezkaleným, nepozemským!
Tím tuším oznail jsem hlavní ráz labutí písn nejvtšího po

Puškinu i Lerraontovu básníka ruského, jemuž nestailo více opévati

jen bezplodný svj svtobol. Ovšem ale i on dokud pje, dotud i miluje.

Slyšme, jak polomroucím rtem opvá svou „nevykoenitelnou" neblahou

lásku, již vnoval následující ti elegie:

Vyhnanství, žalá — co ty znaí?
Spasíš se, osudli tak zráí

!

A vrah? s tím lze i v smír vejíti,

neb s ním jak roven zápasiti.

Nejedná asem záš ochabla

nejedná stela v letu slábla;

smrteln zabolí však rána

milostnou rukou jsouc zadána.

Já osiel ! ... a ta, jež mým
zavládla snním žárlivým,

drahá i neblahá ta žena,

vášnivým proudem unesena,

zapráhnouc života nového,

nesdílí trud již losu mého

;

neschopna trpliv snésti

to vrtké básníkovo štstí.

Umlkla ! Ach, i se mnou cítí

ten osten mého živobytí?

i setásla tu sudbu mou,
lehounce, s chladnou rozvahou?

Kdož mi to poví? Zakrývám
svou strast, nesa ji tiše, sám:
tolik jí peje blaženosti,

by nezželela minulosti.
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Zdaž upímné to blahopání?
Ach, nelze pomyslit mi ani,

by beze mne kdy šastna byla

;

ta víra v duši zakotvila.

Co obma nám bylo sváto,

co šlechetného tlelo v nás,

vše na oltái jednom vzato —
a žár ten dotud neuhas.

V osamlé tam chvíli hoe,
na pobeží cizího moe,
jak blesk ji žár ten zachvátí —
a pak — to vím — se navrátí.

Tak jindy, upírajíc nmý,
netrplivý zrak svj k zemi,

vrátí se brda, stydlivá — —
což na to jí pak povím já?

Bláhový? ím se to muíš?
na takové sny v srdci chovat?

odpustit nelze jí — to víš,

a pec ji nelze nemilovat

!

II.

Ký úžas náhle srdce cítí?

pro oko mé se zkalilo?

horoucí vášn vlnobití,

jak náhlá bou m zchvátilo.

Jasnjších dn rozpomínání

v milenou dál m varuje,

veršíky, jež jsem skládal na ni,

mj tužný ret optuje.

Zva k sob ji, lkám za milenou
zaleme znova spolu v kraj,

v tu zemi rajskou, zaslíbenou,

kde milosti nám zkvetl máj.

Tam kvetou rže przranji,
dech volný sálá zpod nebes,

tam slavík pje hlasitji,

hustším tam stínem kypí les .
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ni.

Pervány všecky svazky ! rozum chladný

svó právo ujal, niemu se nediví!

S nedvrou zím ped sebou svt vnadný

;

jsem v koncích! již mi hlava šediví.

Los padnul : klopotit se k umoení
a ekat smrt, tak blízká ona již —
však srdce mé, to není k usmíení !

—
Rci, po em práhneš? o em ješt sníš?

Nic netrvá ! co milé, to smrtelné.

Co den nám drahé zmírá stvoení . . .

Ty v duši trváš jen nezhubitelné,

ty nekonené, lásky blouznní! . . .

Usni — umi

!

Trojí tou perlou z posledních vzdech Nkrasova louíme se

s jeho bolným, marn roztouženým srdcem, sotva mohouce potlaiti slzu

v oku svém. Jos. V. Fric.

Rozhledy literární.

Nové básn.

(Dokoneni.)

Antal Stašek vydal *) svazeek rzných básní, na jehož titulu

ímská jednika pislibuje další pokraování. Bylo by žádoucno, aby

pokraování to dostavilo se co možná brzy, aby nenastala opt taková

mezera, jako po vydání prvního svazku nedokoneného dosud románu

ve verších, „Vácslava," jímžto Stašek s nepopiratelným úspchem ped
pti lety debutoval. Posuzovatel ml by netoliko snadnjší práci, kdy

by mohl pihlížeti k etnjšímu výbru básní, nýbrž i vtší jistotu, že

autorovi niím neukivdí. Nemíním snad, že by na 100 stránkách ne-

mohlo se nalézti dosti materiálu pro posuzování — ale zde jsou to

verše tak rozmanitého smru a druhu, pi tom ovšem i ceny tak rozliné,

že sotva lze, pronésti o celku platn úsudek jednotný. Jakýsi celistvý

obraz básnické individuality musí sob v takovém pípad tená sám

umle sestrojiti a potiori. Zejména mezi menšími básnmi Staškovými

je leccos, co s obrazem, jejž nám poskytují zralejší a objemnjší jeho

práce, nikterak se neshoduje. Poznámka ta elí hlavn k nkterým
veršm milostným, které, i kdy by byly sebe zdailejší, nehodily by

se do ady zahájené vážnou básní, v níž s plnou pesvdenosti a hor-

') Nákladem A. Mareše v Roudnici. 1876.
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livostí, a to pod nápisem „falešným prorokm" (v cyklu „Jeremia")

se praví

:

Nepjte lidu mému lásku,

nepjte jemu klid a mír,

nenávist vložte do svých pisní,

nenávist krutou, války vír!

A slovy tmi je zárove oznaena povšechná nálada valné ásti

celé sbírky. Jsou to zasmušilé akkordy a píkré dissonance, v nichžto

si Stašek libuje. Však rozháranost ta jest rázu podstatn jiného, než

bývá bžný svtobol z nešastné lásky vzniklý. U Staška jeví se

hlavním základem velý cit vlastenecký a národní — bohužel však

pesimismem veskrze prosáklý. Tak alespo dlužno souditi z nejobjem-

njší básn této sbírky, „Živý hrob" nadepsané, jejíž pravý smysl vru
nesnadno uhodnouti. Líí se nám v ní — a formální vadou jest, že

bez pehledného lánkování a stupování — dsný vír zoufalosti, jenž

zmítá nešastným národem, hroznou kletbou stíženým. Všechno možné
zkouší národ ten, aby se vyprostil ze svého „živého hrobu" — ale

všechno bez úspchu, a je to rozumné nebo pošetilé, dobré nebo zlé,

a prostedky k tomu jsou hmotné nebo duševní. A když konen všechny

snahy, všechno úsilí uvedeno ad absurdum, pimlouvají se krové an-

dlští za milost pede trnem nebes. Opt marn : na trn tom sedí

bh, jenž nezná slitování s tolikerým nevýslovným utrpením a na míst
odpovdi prost opakuje zdrcující kletbu svou:

Rozhnval lid mne ten, a kletbu svou
nesejmu s jeho tl i s jeho duší,

dokud svou tžkou vinu nesmíí,
plameným meem pout svých nerozkruší!

A pece v tom, co pedchází, odvolal se národ již nejednou k „pla-

menému mei," arci vždy jen s týmž výsledkem: že nade vši pochybnost

jasn ukázala se jeho úplná neschopnost k inu opravdu spásnému,

zstaneli odkázán sám na sebe. A konec básn dotvrzuje, že na vky
zstane. Hlasatelem pak takové zoufalé beznadjnosti, ani jediným ut-
šeným paprskem neozáené, takového neúprosného „Lasciate ogni spe-

ranza" jest — básník! Co jsou zde platný všechny krásné obrazy

básnické mluvy, všechny jiné barvy líení, co všechna dialektika vyna-

lézavé fantasie, kteréžto pednosti každý rád uzná a ocení : celek pece
jenom jest úkazem pathologickýra, vru pramálo lichotivým znamením
doby, v níž nadaný básník vidí se uchvácena neodolatelným proudem
takovéhoto smru

!

Mén píke poíná si Stašek v jiné básni nálady píbuzné:
v zmínném již cyklu „Jeremia" jeví se také alespo jakási snaha,

zakoniti zvukem jasnjším, ladnjším, teba by se to dlo jen zevn,

nedosti organicky. „Jeremia" jest ada elegií, které celým rázem svým
(až na poslední, z rámce celku znané vystupující) ospravedlují nápis

a bez odporu k nejlepšímu patí, co Stašek napsal. Jakási vážná klidnost,

pi veškeré velosti a energii, vyznamenává tyto verše. Básní šastn
založenou a opravdu poeticky provedenou jest báje o „Synech smutku,"
která nám neotvírá dsný rozhled do budoucnosti, nýbrž naopak líí

vznik a pvod lidského pokolení] slzám zasvceného. Psána jest báse
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v dcsítiveršových, dvoudílných slokách (typografickou úpravou arci vtším

dílem porušených); však z pedposlední sloky podává básník jen jednu

polovici, kterouž nesrovnalost sotva ospravedlniti lze. Z ostatních básní

zvlášt sluší vytknouti zajímavou dumu „Na Nv," oste realistický,

plastický obrázek „Na Krkonoších," *) mezi menšími pknou hájku

„Oblak." Dojmu Staškových básní bohužel nezídka jest na újmu, že

myšlenky, o sob teba poetické, piodívá spsobem eení docela stí-

zlivým, skoro prosaickým
;
pi temném, boulivém pozadí vtšiny tchto

básní vadí to dvojnásobn. Opakuji na konci tohoto struného referátu,

co jsem ekl úvodem, že totiž nelze ješt podati úsudek konený
o Staškovi. Budoucnost musí teprve ukázati, zdali nevlídný pesimismus

jest jen pomíjející, nahodilou náladou anebo podstatným, nezbytným

initelem jeho poesie. Doufejme, že tato poslední obava bude asem
svým vyvrácena ; bylo by to bez odporu ve prospch nadané a vzdlané

síly literární.

Z r. 1877 není až dosavade výtžek práv valný. Básn Rudolfa
Pokorného 2

) poskytují dosti potšitelných stop básnického nadání,

které bez odporu zasluhuje povzbuzení. Arci jsou mládí a láska již

samy sebou poesií, tak že není ani potebí zvláštní umlecké tvoivosti,

nýbrž jen jakési živjší vnímavosti, aby se nkdy pkný obraz nebo

nžná myšlenka vyskytla. Pokorný dokáže bohdá dalšími pracemi, že

zde z nho skuten mluvil básník umlec a že ne pouze „máj za

nho pl." Jednotlivosti ze sbírky té neteba uvádti. Vbec možno
pozorovati, že v lyrice, zejména milostné, jeví se patrn vliv verš
Hálkových, ovšem ve prospch Pokorného. Pi výpravné ásti vyslo-

vujeme pání, aby se názory básníkovy pevnji ustálily a sjednotily.

Pilnutí k duchu slovanskému nelze u Pokorného než schvalovati.

Svazeek povstí Jos. VI. Hrubého „U krbu" nadepsaných 3
)

pináší deset balad, jichž látka je nkdy šastnou rukou vzata ze

života prostonárodního, jichž epická komposice však jest jaksi nehotová,

podobajíc se místy pouhé prpravné rt, prvnímu návrhu balady. Aby
nedostatek ten nebyl citelným, bylo by potebí vytíbeného, poutavého

spsobu podání — ani to o dikci a o veršování Hrubého také nelze

tvrditi.

Zvláštní zjev literární halí se v tajemné roucho pseudonymu:

Epická báse „Ztracený syn 11 od O. K. Oresitrofa. 4
) Že básník

urit ví, co chce, praví zeteln v proslovu. Staví se na písné stano-

visko umlecké, vzdává se veškerého úinkování látkou jakož i veškerých

efekt, které více psychicky než estheticky psobí, a spokojuje se

prostým básnickým podáním látky každému dítti známé. Podobenství

o marnotratném synu je zde podáno beze všech pimyšlených okras,

beze všeho rozšíení a zapletení, zcela prost tak, jak je vypravuje

onch nkolik verš evangelia sv. Lukáše. Ba v jistém vzhledu je

pseudonymní náš básník ješt skoupjší: dle jeho vypravování je totiž

J

) Starší tenáové naši básn tuto vypotené vtším dílem znají z Osvty.
-) Nákladem J. Koláe v Praze. 1877.
3
) Nákladem vlastním. V Táboe. 1877.

4
)
Národní knhtiskárna Kramáe a Procházky v Olomouci. Nákladem
vlastním. 1877.
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zevnjší osud marnotratníka ješt dost píznivý, tak že výhradn svou

vlastní vinou pichází do neštstí. Ona pak bída a nouze v kraji

obecným hladem stíženém , která v bibli tvoí jako vrchol všeho

utrpení a básni epické by zajisté velmi vdný motiv poskytnouti

mohla, je zde docela vynechána. Zdali rozhodnjším vytknutím vlastní

viny, takoka jakýmsi dramatisováním této jinak veskrz epické látky

získána jest náhrada za ztrátu onoho motivu, jest ovšem pochybné.

Básník osoby své uvádí prost co „otce" nebo „matku," „syna,"

„bratra." Proti pouhému nedostatku jmen nebylo by co namítati;

mohli bychom jich zcela dobe oželeti, kdy by jinak byly jednací osoby

náležit individualisovány. Zde však máme ped sebou jen schémata

duše lidské, teba piln a zevrubn propracovaná, jako na obraze

tváe a postavy „akademické." Ani zvláštní osobní letora a povaha

ani národnost ani náboženství jednajících, ani as a místo dje nejsou

dostaten vylíeny ; kde se básník vcí tch dotknouti musí, iní to

tak všeobecn a mlhav, že celek zstává beze všeho uritého rázu.

Vlastní vypravování píbh zevnjších je struné a prosté — básník

patrn na ni neklade veliké váhy. Za to až píliš široce rozvádí ruch

duševní, píbhy života vnitního, nech sám vypravuje nebo jednajícím

osobám objemné monology pidluje. Následkem toho jest ovšem znaná
pítž lyriky, znanjší snad, než „epické" básni písluší i dle nej-

liberálnjších názor esthetických. Básnická porovnání, vtšinou z íše

pírody vzatá, stíhají se neustále a kupí se namnoze v takové ady,
že zvlášt pro svou jednotvárnost unavují, a o sob bývají promyšlená

a poeticky naladná. Ale vynalézavost básnická není taková, aby ob-

jemné (pes sto stránek plnící) vypravování zcela prostého každému
známého píbhu mohla uiniti dosti poutavým a zajímavým.

Zvláštností „Ztraceného syna" jest verš — pesn eeno : rhyth-

mická jeho stránka. Základním rozmrem jest ptistopý trochej pí-

zvuný; pakli nkterý verš jest katalektický, má verš následující bez-

pízvunou pedrážku.

Na konec nesmíme nezmíniti se o tech literárních zjevech,

z nichžto dva potšitelným spsobem svdí o ilém ruchu mezi eskou
mládeží i mimo echy : Akademickým spolkem ve Vídni vydán Alma-
nach na oslavu sedmdesátých narozenin AI. Vojt. Sembery prof.

eského jazyka na vys. uení Vídenském," *) zajisté vhodné to osvd-
ení piety k muži o literární hnutí eské tak velice zasloužilému —
a moravskou omladinou almanach „Zora," poádaný J. Boubelou,

L. echem a J. Vaekou, a zasvcený památce nejvtšího Moravana,

Palackého a
) Na Slovensku jal se dr. Miloslav Hurban vydávati opt

almanach Nitru, které vyšel vloni roník šestý 3
) jakožto „dar dcerám

i synm Slovenska, Moravy, ech a Slezska obtovaný." Podniknutí

toto jest tím dležité, že jest vysloveným úelem jeho zahájiti obnovení

jednoty písemného jazyka mezi Slováky a echy. — Ve všech tchto

sbornících jest i básnictví zastoupeno, pracemi ovšem velmi rzné ceny.

'i Ve Vídni, nákladem akademického spolku. 1*77.

i V Praze, nákladem l>- A. Urbánka. 1*77.

v Skalici, tiskem .1. Skarnicla.
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:

Humor.
Humoristv v pravém slova smyslu nikde není nazbyt; avšak

u nás jest jich zvlášt málo, akoliv v národním život našem vru
ani o látku pro humoristu , ani o podnt k satie není nouze vtší,

než kdekoliv jinde: také u nás sousedí dstojné se smšným, stýkají

se tsn tragika a komika, mísí se karikatura mezi ideály. Dosti asto
slýcháme a ítáme známý citát : difficile satirám non scribere — a pece
satira, jako humor vbec, nehrají v naší literatue úlohu, která by jim

slušela. Ale v poslední dob octly se v rukou eského tenástva
dv publikace, jimiž se eskému humoru dostává zastoupení skvlého.

Arci jsou to vci velmi rzné v mnohém ohlede: jedna lehká, tvera-

ivá híka, objemem svým i literárním nárokem jen skromná, avšak

netoliko bujným rozmarem svým rozkošná, nýbrž i samotným již jménem
pvodcovým zajímavá a drahocenná — druhá pak vtší, již na ti

svazky vzrostlá sbírka nejrozmanitjších lánk, pestrý to obraz mnoho-
leté innosti žurnalistické , vzácnými úspchy korunované. Jsou to

:

Karla Havlíka Borovského „Kest sv. Vladimíra, legenda z ruské

historie
11

*) a Nerudovi/ „Feuilletony."

Havlíek dosud nepestal nám býti nedostiženým vzorem eského
publicisty. Všestrannost nadání byla v nm spojena s bystrostí myšlenky

a jasností i jadrností slova, neoblomný charakter a vážné, upímné
horlení pro svatou vc národa a lidstva se zdravým humorem, se íznou
satirou. Ba možno íci, že práv humor Havlíkv byl jedním z pedních
initel jeho skvlých úspch. I „Kest sv. Vladimíra" jeví hlavní

rysy zajímavé, sympatické této osobnosti. Prese všechnu ostrou ten-

dennost je to pece jenom nenucená, pirozená, ekl bych božsky

naivní ale nikdy triviáln sprostá hra fantasie nevázané sice, však veskrze

zdravé. Havlíkovy satirické verše jsou bitkou zbraní — avšak i uprosted
smlé burlesky a parodie jeví se co me poctivého, nadšeného boha-

týra, ne co jedovatá dýka zákenická. To musí uznati i ten, kdo se

cítí zachvácena ranami téhož mee. „Kest sv. Vladimíra" již v dobách,

kdy se tisknouti nesml, koloval v nesíslných opisech mezi eským
obecenstvem; avšak nynjší vydání bude zajisté úinkovati jako no-

vinka. „Legenda" ta mohla by slouti veršované scherzo capriccioso

na thema: jak svtské vlády v žoldu svém drží ochotnou hierarchii.

Car Vladimír odsuzuje a orteluje Peruna, jenž mu nechtl býti po vli,

vyhledává nové náboženství pro svj národ a vypisuje za tím úelem
veejný konkurs. Škoda jenom, že celek zstal nezakonený. — Co
se týe obrázk od E. Lišky kreslených, dlužno uznati v nkterých
patrné stopy spsobilosti pro kresbu humoristickou. Vtšina ovšem
valn pokulhává za textem. Podobné obrázky musí arci vždy initi

dojem hravé improvisace, lehce na papír hozené ; ale úkol svj ml by

illustrátor pece vždy bedlivji promysliti, než se tuto stalo. I v ta-

kovýchto rozmarných híkách musí si kresli poínati dsledn, musí

zachovávati jakýsi jednotný ráz a smr, a chceli se presentovati co

umlec.

') S 93 vyobrazeními od E. Lišky. V Praze. Nákladem „vlastním."
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Nerudovy Feuilletony ') jsou unicum v naší literatue, jako Ne-

ruda sám mezi našimi spisovateli zaujímá postavení zcela zvláštní:

možno o nm íci, že jest jediným pravým feuilletonistou eským, totiž

jediným literátem, jenž se feuilletonu vnoval jakožto svému povolání

a jenž by již na základ této innosti samotné sob zasloužil jedno

z pedních míst v novjším písemnictví eském, i kdy by ostatního jeho

literárního psobení ani nebylo. Jsou to již drahná léta, co si te-
nástvo „asu", pak „Hlasu", konen „Národních List" oblíbilo Ne-
rudovy feuilletony. Avšak jevila se zde onde také obava, aby mnoho-
letá práce a píle, již spisovatel tak vzácn nadaný a tak mnohostrann
vzdlaný vnoval feuilletonm tm, nebyla snad pohbena v nenasytném

jícnu žurnalismu, pro budoucnost tedy ztracena. Obava ta je nyní vy-

vrácena vydáním sebraných feuilletonu. Netoliko samostatné humori-

stické studie a charakterní kresby, menší i vtší, nýbrž také ada
lánk více píležitostních , v okamžiku a pro okamžik povstalých,

osvdila platnou sílu životní. Práv proto, že je Neruda žurnalistou

tlem a duší, mohl se mu podaiti dkaz, že žurnalistika nemusí býti

tak nicotným
,

pomíjejícím zjevem literárním
,
jakým se bohužel býti

zdá, pohlednemeli na valnou vtšinu její zástupc. Záleží arci všechno

na tom, jak se provozuje.

Rzné feuilletony, jichž Neruda dosud vydal ti svazky, a k nimž

pipojeny budou svého asu i sbírky lánk cestopisných, již díve
uveejnné, stanou se pro nás specialitou, ku které lze pistoupiti

s mítkem sebe písnjším, stanou se zejména bohatou ozdobou naší

literatury humoristické. Nechci se zde pokoušeti o charakteristiku ze-

vrubnou, podám jen nkteré rty, jak se mi zdá, dležitjší pro ocenní
celku. Neruda stojí v ele tch, kteí na poli literárním pstují naše

styky s duševním hnutím moderním, svtovým. Co se zvlášt feuilletonu

týe, byl ovšem již proto odkázán ke vzorm francouzským a nme-
ckým, ponvadž u národ tch feuilleton vlastn povstal a se vyvinul.

S tím také souvisí, že je Neruda tam, kde vypravuje nebo líí, roz-

hodný realista. Bystrý a dkladný pozorovatel, jenž vládne slohem

úseným, plastickým, podává nám nkolika zbžnými ale význanými
rtami obraz vrnosti až fotografické. Postaí poukázati zde k „Tr-

hanm" a k celé galerii typických postav z „Pražských obrázk."
Vrnost, teba fotografická, arci nemusí býti všední prosou, nevyluuje
ráz a smr opravdu umlecký, poetický. Dlužno pro svj obraz nalézti

netoliko pravého hlediska, ale též pravého osvtlení. Neruda neleká

se žádné látky ; smle sahá i do onch vrstev spoleenských, pi jichž

neúprosn vrném pedvádní bezdky se musíme zachvti. O pesi-

mismu nebo o nihilismu, tchto významných strašácích našich dn, není

zde stopy. Neruda nemá se ku své látce jako pouhý zpravodaj, nýbrž

jako básník a humorista. Umí také z látek, od nichžto se jiný s nevolí

odvrací, vytžiti momenty dojemné, výmluvn k srdci apelující, unií

pomocí neodolatelného humoru i z nejsmutnjších stránek našeho spo-

Leenského života uiniti pedmty umleckého podání schopné. Vzpo-

') Nákladem knhknpectvi dra. Grégra a, Ferd. Dattla v Praze. Dosud vyšly •

Svazek I. a II.: „Studie, krátké a kratší," I876j .svazek III.: „Žert)',

hravé i dravé," 1S77.
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mme si jen zase na „Trhany, " které Neruda zajisté vždy bude po-

ítati k nejlepšímu, co vbec napsal, zejména na závrený obrázek

tohoto cyklu. Anebo na nkteré episody „Ze zástavárny," na nkteré

jednotlivosti z „Rzných postav" Pražských, jako na p. „Po nárožích!"

Smlý humor podává zde ruku hlubokému, nžnému citu. A tak musí

to býti : kdo na hmotnou i duševní bídu chudiny pohlíží chladným

okem objektivního pozorovatele, kdo bez opravdivé soustrasti i souslasti

posuzuje i odsuzuje ji dle šablon pedpojatých — ten nemá ve svých

žilách ani krpje pravého humoru. Arci humoristovi by špatn slušelo,

kdy by byl ostýchavým a nesmlým ; avšak také tená nesmí k nmu
býti píliš choulostivým a nedtklivým, teba by se humorista zde onde

octnul již v koninách, o nichž v obecném mínní vede se spor, zdali

tam nepestává již právomocnost humoru. I Nerudovi budou inny
podobné výitky, a snad ne vždycky bez píiny a oprávnní. Ale který

humorista, který satirik mže se cítiti docela bezpeným proti útokm
z této strany? Piznávám se také, že mnohá vc pvodn v žurnále,

tedy sama o sob, úinkovala píkeji než nyní, kdy vadna jsouc do

vtší sbírky, chce býti posuzována též v souvislosti s ostatním celkem.

A dámeli tomuto celku úinkovati na sebe dojmem úhrnným, dosvd-

íme, že základní smr Nerudova humoru je vážný a písný , ryze

humánní.

Nej zvláštnjší stránka Nerudova však jeví se v „Pražských obráz-

cích." Je on takoka srostlý s Prahou, mezi všemi spisovateli eskými
snad nejlepším znalcem Pražského života prostonárodního, spoleenských

pomr tíd nižších a mštáckých. Praha nabývá nyní zcela nové tvá-

nosti, nové povahy, již mnohý charakteristický typ zmizel ped nive-

lující rukou pokroku ; Neruda jest nejpovolanjší chronista msta od-

umírajícího i znova se rodícího. K ad „Pražských obrázk" v I. svazku

feuilleten mohly se ovšem pidati ješt nkteré jiné lánky z obou

ostatních svazk, zejména ze tetího, jakož snad i výbor dalších, ve

sbírce dosud neuveejnných (vzpomínám si jen na rozkošné „Malo-

stranské povídky"), a byl by tak povstal znaný svazek, výhradn Praze

vnovaný. Z jakých as dvod se to nestalo, bude lze posouditi arci

teprve tenkráte, až budeme míti ped sebou sbírku celou.

Prozatím budiž dosti tchto struných poznámek o Nerudových

feuilletonech. Další svazky bez toho budou referentovi ukládati povin-

nost, aby se vrátil k této vci a obrátil pozornost také k jiným zde

ješt nedotknutým zvláštnostem. Podávati jakýsi pehled pestrého obsahu,

zdá se mi zbyteno. Víme, že Neruda ve svých feuilletonech miluje

nejvtší rozmanitost, a tu chtl patrn docíliti také pi každém jedno-

tlivém svazku své sbírky. Je zajisté málo feuilletonist, kteí by se

mohli vykázati podobnou mnohostranností látek i smr. Tšíme se

tedy, že žurnalistické lánky Nerudovy konen vtlily se v knihu a

tím i formáln v literatue zaujaly estné místo, které jim již dávno

sluší plným právem. Dr. O. Hostinský.
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OSVÉTA

O vlivu byzantském na umní slovanské.

Historický nártek

prof. Hynka V. Ke ha.

^Jr ';dyž smyslný a vyžilý ím chýlil se k úpadku a s ním též umní,
^které byl díve tolik zvelebil, bylo to náboženství kesanské, které

iklesající umní zachytilo zrovna nad propastí zkázy a vdechlo mu
život nový, zprvu ovšem slabounký, který pak pozdji sílil se

a tužil tak, až úpln okál a zmohutnl. Od tch dob bylo evangelium

nejvtším podporovatelem umní, jeho šiitelem, jeho ochráncem u všech

národ kesanských, tudíž i slovanských.

Jenže jako sloh starokesanský vyrostl z trosek umní pohanského
Kíma, rovnž tak vyvinulo se kesanské umní v zemích slovanských

ze zícenin slovanského pohanství. Akoli byly poboeny žárovišt a

chrámy boh, jimžto se Slovan pohan koil, pece nebylo možná hned
z poátku odíci se i spsobu stavby, jaký byl u nich až po tu dobu
obyejný. A spsob ten záležel hlavn v tom, že se k stavbám užívalo

díví a to tém všude, kde hlaholil a hlaholí jazyk slovanský.

Mladý kesan Slovan neklanl se hospodinu v mohutných budo-

vách žulových, mramorových nebo cihlových, nýbrž ve chrámech dev-
ných, jak o tom svdí etné staré chrámy po Rusi, Polsku a po

echách roztroušené.

Ze si staí Slované libovali více v budování ze díví, snadno

pochopíme, když si pipomeneme, že krajiny jimi obývané poskytovaly

jim hojnost staviva, jsouce na lesy bohaté. Až když losové ídli,

upouštli od starého zvyku a stavli z kamene a cihel. Tesaství

starým Slovanm tak oblíbené ustupovalo zednictví, kteréž ovšem tu

a tam již i díve mnohou stavbu provedlo.

Starý spsob stavitelský neutrpl tedy hned po pijetí nové boho-

služby takové promny, takového pevratu, jakému se hned podrobiti

musil jiný druh slovanského umni, totiž sochaství. Kesanství, zvlášt

pak východní církev, chtjíc vykoeniti modláství, zcela rozhodn
zavrhla zhotovování soch, bez nichžto nebyl žádný pohanský chrám,
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a zavádla místo nho malíství jakožto vhodnjší prostedek ku všt-

pování vznešeného idealismu, jaký prochvíval evangeliem.

Proto neshledáváme se mimo ídké pípady v prvých našich

chrámech se sochami svatých, s plastickým ohrazeni Jediného, nýbrž

s kížem a vbec symbolikou starokesanskou
;

jen malby krášlí tyto

svatyn, ve kterých umní ezbáského používáno toliko ke zdobení

hlavic sloupových anebo tympanon, náiní a náadí chrámového a p.,

tedy poteb druhu podízeného, které zrak a mysl tolik nepoutaly.

Ale kesanství, ta pochode lásky pinesena tém k veškerým

Slovanm z Byzantia ili Caihradu ; nebo jako v starovku Athény

byly v ele osvty, záící skoro do všech konin Evropy, Asie a Afriky,

rovnž tak za jitra kesanského zaujímalo Byzantium nejpednjší

místo, jsouc sídlem císa, patriarchy a spolu hlavou výtvarného umní
takového ádu, že jeho paprsky ozaovaly všecky západní, východní a

severní zem evropské, východní a jižní pobeží stedozemního moe,

a to v celém prvním tisíceletí, ba i déle. A pi tom jest to zajímavo,

že práv také v zemích slovanských umní byzantské se nejen výborn

ujalo ale i nejdéle udrželo, o em až podnes slovanský sever a jih

nevývratn svdi.
Že se tak dlo, toho píinu sluší hledati nejvíce v tom, že

slovanští apoštolé sv. Konstantin (Cyril) a Methodj nezavádli ke-

sanskou bohoslužbu v jazyku cizím, obecnému lidu neznámém, jako

to inili misionái západní, nýbrž hlásali uení Kristovo a modlili se

k bohu jazykem tím, jakým mluvil národ, který se práv na víru

kesanskou obrátil aneb obracel. Ký div tedy, že lid ml k nim

dvru nezkalenou, že se jim ze srdce rád oddal zcela a že s novou

vrou pijal ochotn i umní, jakému je sám sv. Methodj uil A pokud

v tchto zemích trvala liturgie slovanská, potud v nich trval i byzantský

vliv na umní, a to s výsledkem nevšedním.

Tu se naskytuje otázka: Co charakterisuje sloh byzantský? —
Nechtjíce zabíhati píliš do podrobností, odpovíme si zkrátka: 1. pdo-
rys chrámu, 2. klenutí a 3. vnitní ozdoby, v nichžto pevládá umní
malíské.

Pdorys chrámu byzantského má tvar tvercový nebo kruhový,

kde se rozdlení prostoru dje na základ eckého kíže (s rovnými

rameny), kdežto západní basiliky mly za základ kíž latinský, tedy

s rameny nerovnými. — Klenutí bylo zprvu valené, pozdji báové,

z nhož se vyvinula soustava centrální, záležící ve stední veliké kupoli

(nkdy s lucernou), kolem níž bylo nkolik nižších kupolí nebo polo-

kupolí, na jejichžto šastném zaízení závisela zevnitní psobivost

chrámu. — Zevnjšek chrámu byzantského byl proti vnitní úprav

velmi jednoduchý, leda že jeho portál a tympanon nad portálem byl

trochu vyzdoben reliéfy, mosaikou nebo malbou; ale za to vnitek

samými okrasami zrovna záil. Y okrasách tchto pevládalo umní
malíské. Stny a kupole byly pokryty skvoucími obrazy mosaikovými

na zlaté pd, kteréž omezovaly nebo perušovaly pasy ornamentální

pestrých barev a tvar. Rovnž sloupy, na jejichžto hlavicích vysky-

toval se kíž anebo beránek, páv, ryba a jiné symboly kesanské,
byly skvostné, jako na p. portýrové. K tomu se družil jasný lesk
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oltáe ; nádherný baldachýn nesen nosii umele z drahých kov praco-

vanými ; ikonastasis byla nejiná ; ambony, svítilny a svícny byly též

z drahých kovv a nemén bohat (ezbásky) ozdobeny ; a posléze

i na podlaze bylo vidti pestrou mosaiku.

Že se této nádhery vždy a všude takovou mrou nešetilo, jako

na p. v sídle byzantských císa, rozumí se samo sebou; však pi-

pomenouti nutno, že jevila se všude snaha aspo se jí piblížiti.

Abychom o vlivu byzantského umní nabyli jasného názoru, po-

hlednme na slovanské zem za doby prvého kesanství a podle po-

teby též v dobách pozdjších.

Nejbližší sousedé Byzantia ili Caihradu, totiž Bulhai pijali

úpln kesanství teprv za knížete Borisa r. 864 anebo na poátku
8G5 a to z Byzantia, a jak jest historií stvrzeno, i slovanskou

liturgii, *) dílo to sv. Cyrila. Že též umní byzantskému oteveli brány

své. dosvduje jednak pátelský jejich styk s Byzantinci, zvlášt za

císae Vasila Makedonce, rodilého Slovana, jednak zachovaný popis

Prslavy (tur. Eski Stambulu), kterýž uinil Jan Exarch, souasník
nejslavnjšího cara bulharského Simeona, v kterémžto spise , totiž

v pedmluv k „Šestodnevu" praví: „Pijda na peddvoí knížecího

dvora, i spate je, užasne ... A do vnit vkroe, uvidí budovy
kamením okrášlené a dívím malebné vykládané. Dále do dvorce vejda,

uzí paláce vysoké a kostely ozdobené pemnohým kamením i dívím
i malbou, uvnit pak mramorem a mdí, stíbrem a zlatem, že ani

neví, emu je pirovnati." — A nádhera tato, z které nám zbyla pouze

hromada kamení, byla patrn kvtem byzantského roubu štípeného na

strom bulharském. Ostatn že tento roub i pozdji v pokroilejším

stedovku podobné a hojné kvty vydával, svdí pede vším „]>rr-

slavnyj grád" Trnovo, od 12. stol. sídlo a hrobka bulharských car
a patriarchy národní církve bulharské, o nmžto se praví, že bylo prvé

msto po Caihrad. Z nádherného hradu a vtšiny velikolepých chrám
edejších nezachovala nám niemná ruka divokých Osman le jen

smutné rozvaliny nebo jen to, co promnila v meety a lázn, jak

máme nyní píklad na hlavních tureckých lázních „Bas hamám," druhdy

chrámu boliorodice; jediný chrám z doby Asénovc, totiž chrám svatých

apoštol Petra a Pavla, nynjší metropole Trnovská, nalezl milost

ped oima jejich. Ostatn že vliv byzantský na všecky odbory výtvar-

ného umní v krajinách balkánských byl veliký, ukazuje také stedo-
vká sekta Bogomilv, objevivši se tu za vlády Borisovy a rozšíená
od Bosporu až k Tvrenejím a jinde; ta na znamení svého odporu

k oné skvostné áprav, jmenovité chrámov, mla za modlitebnice

pouze prosté domky bez všelikých okras a obraz. Byzantsky tento

vliv ovšem nemálo utrpl hordami osmanskými a rozšiováním islámu,

t po dobytí Caihradu; nicmén peci; nelze iíci. že hy koiein

jeho již byly vyhynuly, že by soumrak úplné byl již zastínil jeho jas;

nebo umní islámu, jsouc samo ponkud oilkojoneem by/.aiitinismu,

nemohlo se zící dávného s ním svazku, tak že mnohdy uznávalo samo

potebu i istého slohu byzantského se pidržeti, jak to vyznává

*) Za cara Bimeona (873 927).
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turecká meeta v Šumnu ; a že pravoslaví neukázalo mu podnes tvá
nevlídnou, kyselou, nepátelskou, dokládá nejlépe sama skutenost.

Z Bulharska tlailo se umní byzantské dále na západ, do zemí

srbských a chorvátských, jenže ovšem bylo mu zde podnikati zápas

s vlivem západním, jemuž podléhaly tyto zemé již od 7. století, obrá-

ceny byvše k vyznání kesanskému latinskými knžími okolo r. 640.

Teprve když svatý Methodj se stal arcibiskupem srmsko-pannonským

a ze sídla Kocelova promluvil k nim jazykem slovanským, ujala a za-

koenila se zde slovanská liturgie, a s ní zárove nastali na Dravé

a Sáv i byzantskému umní dnové veselejší; nebo Chorváté a Srbové

poali pak odvraceti oi od íma — k Caihradu. Od tch as
šumlo tu kídlo byzantinismu poád zetelnji a zetelnji, až zejména

za krále Milutina (1275— 1321) octlo se tu byzantské umní na vr-

cholu neobmezenosti, protože — Milutin, znalec stavitelství, nejen mu
pál alebrž i usilovn je pstoval.

Avšak tento zlatý vk umní byzantského na pd srbské, kle-

noucí se nad dynastií Nemanjiv, poal brzo hasnouti, za slavného

cara Štpána Dušana (1331— 1355), který v carství svém zavádl

osvtu západní, italskou. Tím jen spsobem mohlo se státi, že tenkrát

italské umní sahalo po celém západ poloostrova až k stedu jeho,

kdežto na východní polovici kvetlo isté umní byzantské. Než tím

není eeno, že dosti mocným psobením západu oteseny byly staré

základy, že seten byl s onch stavitelských památek hlavní ráz p-
vodní, ráz byzantský; nebo vlivu západnímu bylo se spokojiti nejvíce

s místem podízenjším, zrovna tak jako pozdji vlivu mohamedánskému.

Svdky tchto tí initel jsou mnohé chrámy, ale uvedeme jen:

ist byzantský chrám klášterní v Kavanici (14. stol.), s ímskými
motivy, zejména v ornamentice, chrám „carskou lavru" v Studenící

a chrám v Manasii (12. stol.) a s mohamedánskými pímtky chrám

Kruševecký (14. stol.) ; ist srbský sloh pak, kde i samostatný tvrí
duch toho národa se zrcadlí, má chrám v Pavlici na Ibaru.

Že i zde islám tém veškerou innost umleckou zastavil aneb

alespo náležit ochladil, neteba ani podotýkati; jsou nám píiny
bohužel až píliš známy ; ale aby se tu kdy pod byzantským vlivem

pda proboila — nedopustí jaré pravoslaví.

Z jihu zbývá uiniti zmínku o pobežní zemi moe jaderského,

o Dalmácii. Dalmácie stala se kesanskou pímým psobením zá-

padu, íma, a proto také nasákla nejvíc italským umním ; ale tomu

není divu, když se pováží, že byla s Itálií v ustaviném obcování,

obzvlášt obchodním a nkdy též politickém. Tento ímský kroj,

kterému již uvykla, nabízela potom i svým bratím na východ, a mže
se íci, že jest to nemalou její zásluhou, že se mnohé zrno ímského
vlivu na pravoslavné pd srbské ujalo.

A nyní obrame zení své k vlastem eskoslovanským : Cechm,
Morav, Slezsku a Slovensku.

Tady, jak známo, poali nemálo peovati o rozšíení kesanství

misionái latinští, a picházejíce z Nmec, mli také na zeteli pouo-
vání lidu o blažené íši francké ili nmecké, která by byla tak ráda

z celého srdce ty tvrdohlavé naše praotce k adrm své svrchova-
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nosti pivinula. Úmysl tento vida slavný Eostislav moravský a pozo-

ruje, že šlechetní Frankové ohlídli se již také po spojenci — bulhar-

ském Borisovi, který by jim u provádní tchto plán byl nápomocen

:

rozhodl se požádati v Caihrad za pátelství a za poslání knží,

kteí by slovanský jeho lid o víe kesanské pouili. Píchodem
sv. Cyrila a Methodje na staroslavný Velehrad (r. 863) neotevena
brána pouze slovanské liturgii ale i vlivu byzantskému na umní domácí,

zvláš proto, že sám sv. Methodj žáky své také malíství uil a že

pátelství Velehradu s Caihradem bylo skutkem dokonaným.

Z Moravy dostala se liturgie slovanská nejen na jih, do Pannonie,

ale jmenovit v echách, v knížeti Boivoji (poktném asi r. 873)
nalezla upímného pívržence, který se o její rozšíení a utužení v zemi

své svdomit staral a to zvlášt zakládáním kostel, jak o tom dosud

svdí kostel sv. Klementa na knížecím nkdy sídle Levém Hradci,

prvý to kostel v echách od téhož Boivoje po r. 874 vystavný, ale

nyní již obnovený, a pak kaple též sv. Klementu zasvcená na Vyše-

hrad u Prahy, po které však není již ani sebe menší stopy.

Že Boivoj nezaložil pouze tyto dva kostely, lze se dovtípiti,

a že byly vystavny asi ve slohu byzantském, lze skoro s uritostí

tvrditi proto, že podnes zachovaná kaple sv. Kateiny na Tetín (za-

ložená prý sv. Ludmilou, manželkou Boivojovou), jest byzantská.

Jiná též z nejstarší doby kesanské pocházející kaple sv. Klementa,

od sv bratí Solunských tak ctného, jest v Žalove u Roztok, obnovená
naposledy r. 1680. Ale nejvýmluvnjším a nejpamátnjším svdkem by-

zantského umní u nás byl slavný klášter Sázavský s chrámem P. Marie,

založený knížetem Oldichem r. 1032 a dostavný Betislavem I. r. 1039,

ale žel r. 1419 od husit zboený. Zde bylo nejen ohnisko liturgie

slovanské, pstované s nadšením tymi prvými slovanskými opaty (od

r. 1032 až do r. 1097), ale takka umlecká škola byzantská, zaná-

šející se stavitelstvím, ezbástvím a zvlášt malístvím. Tuto školu

zvelebil nade vše poslední opat téhož kláštera, Božetch, patriarcha

eského umní (ped r. 1097), o kterém se djiny zejmo vyslovují,

že pstoval všecky odbory umní byzantského. Kvetoucí toto umní
nezstalo bez úinku u eského národa; dalo podnt, zejména ve sta-

vitelství, k vyvinování se zvláštního eského ásu, který má s nme-
ckými stavbami málo co spoleného,*) jak o tom nejlépe svdectví

podávají etné rotundy po echách i Morav roztroušené, vzniklé po

10. století, jimžto podobných za našimi horami jen málo se najde.

Že zem eskoslovanské na byzantský sloh úpln nezapomnly
ani pozdji, ano i v dobo nejnovjší, dokazují ovšem jen jednotlivé

pípady ,
jako : Tišnov na Morav , Tebo , Mariánské Lázn a j.

Tišnovský klášterní chrám, vystavný v románskogothickém slohu na

konci prvé polovice 14. století, o nmžto V. Liibke (ve svém díle

„Geschichte der Plastik" na str. 413. a 414,) praví, že jest to jeden

z nejskvlejších výtvor doby, má v tympanone na tak zv. „porta

• orli" plastické ozdoby „Kristus na trn," kterážto komposice podle

jeho náhledu — a soudil podle fotografie, jak sám vyznává — jest

*) Slova prof. Ni klasa.
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úpln ve slohu byzantském provedena. Teboský dkanský ale p-
vodn klášterní chrám kanovník ehole sv. Augustina, výtená to

gothická stavba z 1. polovice 16. stol., má presbyterium byzantské,

pistavné teprve po ohni r. 1781. Mariánské Lázn honosí se od

r. 1848 velmi nádherným dkanským chrámem katolickým slohu by-

zantského.

To jsou as všecky vtší památky byzantského umní od Šumavy
k Tatrám, o nichž máme povdomost a které nám bud kronika bud"

náhoda zachovala v tch pohromách snesených na luhy naše vášní

vku; ale že by byly tyto památky bývaly samojediné, to nepipouští

prostý rozum, který se jen ponkud ponoí do onch dob a který také

ví, jak se mnoho mní obnovováním a pestavováním.

Avšak na zem eskoslovanské naléhali, co mohli a pokud se

jim dovolilo, západní a jižní sousedé, a to již díve, nežli zlatá hvzda
bohoslužby slovanské zakmitla se na nebi jejich. Hned za knížete

Mojmíra I. na Morav, za Pribiny na Slovensku a Hostivíta v echách
hlásáno zde všude evangelium, jen že duchovními latinskými, jak to

potvrzuje svcení chrámu sv. Emerána v Nite od Salcburského arci-

biskupa (r. 836), nkteré chrámy na Morav a památný 1. leden 845,

kdy trnáct eských lech dalo se v ezn poktíti. Odtud sluší dato-

vati u nás vystupování církve latinské a spolu s ní živlu románského
i v umní. Tento živel jeví se patrn po píchodu Madar, po rozpadnutí

se íše velkomoravské na poátku 10. stol. a více ješt po založení zvlášt-

ního biskupství latinského v Praze za Boleslava II. (23. bezna 973)

a druhého v Olomouci (r. 1063) a po zakládání klášter.

Z doby této, v kteréž u nás byzantinismus a romanismus závo-

dily o vavín a nadvládu, zachováno, jak již eeno, velmi málo pa-

mátek ; nicmén možno za to míti, že rovnobžné psobení obou potrvalo

u nás alespo do polovice jedenáctého století, neli déle. Potom innost
byzantská ochabovala, zejména ve stavitelství, až opanoval vše sloh ro-

mánský. Tento soupe byzantského umní dostal se k nám sice skrze

nmecké zem a pstován byl tak jako byzantský skoro výhradn od

mnich v klášteích , tchto umleckých dílnách za stedovku ; ale

práv proto nemže ho rozumný považovati za sloh pvodu nmeckého

;

románský sloh má svou kolébku tam, kam již samo jméno jeho pouka-

zuje, na pd — italské A kdy by ho byli skuten nmetí knží
a mnichové k nám pinesli — akoliv lze o tom pochybovati z té pí-

iny, že by se byli asi Nmci s lidem eským velmi bídn smluvili —
nemohli bychom je a nemžeme pokládati za nikoho jiného nežli za

pouhé prodavae zboží od Itálie a dílem i Francie jim sveného.
Ostatn ani sám sloh románský nevyrostl bez pstounství cizího; i on

podléhal nápadn byzantskému vlivu již v otin své, což pipomínají

pvabné tvary skvoucích se mosaik na stnách a kupolích sicilských

jakož i Ravenna, Benátky a j. ; a vedle známek slohu tohoto utkvly
na nm ješt známky jiné, známky vlivu normanského, totiž vícepatrové

vže, a posléze jsou patrné i známky vlivu arabského, jak to špiaté

oblouky, jichžto na sklonku svého trvání užíval, nevývratn potvrzují.

A kdy že pišli na p. Arabové do Nmecka? — O Sicilii to víme tak

jak o Španlsku, ale o zemích nmeckých historie mlí.
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Z tohoto struného pehledu vyplývá, že na umní naše psobily

v 1. tisíeeletí dv strany, jih východní a jih západní, ili Caihrad
a ílím, a teprve pak v dobách následujících osvcovala nás samojediná

osvta západní, pokud jsme toho mli potebí.

Mezi polabskými Slovany, jak nám povdomo, šíena kesanská
nauka již za Karla Velikého a to krvavým meem. Tomuto násilí,

páchanému na nich i pozdji za nmeckých král z rodu saského, n-
kteí kmenové velmi dlouho tvrdošíjn vzdorovali, a sice také proto,

že pijetí ktu znamenalo spolu podrobení se svrchovanosti íše francké

ili nmecké a nenáhlé odnárodnní; le jen malá hrstka jich, Lužice,

pijavši od nich sice svtlo víry, dovedla prese všechny útoky vln n-
meckých alespo svou národnost až podnes zachovati k našemu nema-
lému potšení. Že za takových okolností uvelebilo se u nich v klášteích

umní západu, že nad rozvalinami slovanského umní, které tu druhdy

kvetlo, pozdvihlo hned své tým umní románské, které zatím vkol
nabylo pdy pevnjší, není vru divu. A pokud sem asi zasvitlo za

Oty II. (973— 983), zasnoubeného s eckou Theofanou, jakož i za

kižáckých válek umní byzantské, to byl pouhý záblesk, který se vtším
dílem obmezoval toliko na obor malíský (miniaturní) nebo ezbáský.

Jako ve všech zemích slovanských národní umní z doby pohanské

pevráceno bylo kesanstvím a šíením umní jeho, nejinak bylo to

i s Polskem. Liturgie slovanská byla penesena do Polska již za ži-

vobytí sv. Methodje ; *) ale jak se zde ujala, a jaký vliv mlo byzantské

umní na umní polských novokesCanv, o tom nelze takm ani mlu-

viti
,

jelikož není jednak památek z té doby, jednak o kesanství

v Polsku mluví se vbec teprve za knížete Meislava I. (962— 992),

jenž zasnoubiv se s Doubravkou, dcerou eského Boleslava L, pijal

zárove od eského knze kest r. 966, a po nm brzy dala se také

poktíti veliká ás polského národa. Avšak jakého ritu byl onen

knz, (ehož vdomost by také ponkud pispla k vyjasnní této zá-

hady.) o tom nic známo není. Budsi jak bud, nám se zdá, že to

sousední a obcování se Slovany, umní byzantské pijavšími, i v Polšt
neli mnoho, tedy pec alespo ponkud v témže smru jako jinde p-
sobilo. Myslíme totiž stavitelství.

Než nezachovaloli se nám nic ze stavitelských památek z prvého

tisíeeletí, prozrazujících vliv byzantský na umní polské, za to se tam

zachovalo hojn památek, svdících o pidržování se staré tradice

slovanské, totiž spsobu stavti — ze díví. Devné kostely a svtské

budovy vsme- 11. a 12. století byly zde zcela obyejné. Te-

prve ve 12. století vyskytují se tu stavby kamenné a cihelné, jichžto

z;i Boleslava Kivoústého nemén než 77 (t. kostel) bylo Petrem I)u-

ninem vystavno, ku p. kathedrála Plocká, kostel v Turné pod LfCzycf,

winsku a j. Ale stavitelství zdné zvítzilo tady vbec
teprve za Kazimíra Velikého (v 14. stol.).

Lépe nežli stavitelství vedlo se byzantskému ezbáství a malíství

na Visle, Buhu a X.'menu. Byzantské ezbáství dostalo se do Polska

*) V „Djinách bulharského národa" <>d Konat. Jireka te se: „Method
od Svatopluka na Velehrad byv povolán, keatíl tam vévoda fieákého

Boivoje. Tah
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pes Rusko, kdež bylo již díve známo, zejména v krajinách okolo

erného moe, a udrželo se zde, ovšem také na míst podružném až

do 13. století. Z památek umní tohoto jmenujme aspo ty nejped-

njší, zrovna neocenitelné dva kalichy z 10. stol., zdobící chrám Tc-
mešenský ve velkoknížetství Poznaském, totiž kalich Doubravky a sv.

Vojtcha. Prvý z nich jest stíbrný, pozlacený, má ryté ozdoby okolo

vyhlubin s vyobrazeními ze sv. písma, kteréžto vyhlubiny vyplnny jsou

erným smaltem zcela po spsobu byzantského niella. Druhý kalich

má ezby zhruba vykuté a pozlacené, výjevy ze starého zákona.

Malíství, které v Polsku dosáhlo stupn znamenitého, pišlo tam

z Caihradu nepímo, skrze Cechy, které se mu díve nauily návodem

sv. Methodje. A ponvadž samy echy v tomto odvtví byly rozhodn
podízeny byzantskému vlivu — jak o tom svdí mnohé naše drobno-

malby, obrazy na deskách a j. — až skoro do 14. století, kdy roz-

kvetla vyhlášená prvá eská škola malíská , nelze za to nemíti , že

byzantského spsobu i v zemích polských bylo tehda šeteno. A skuten
tomu nasvdují zázrané obrazy bohorodice, malované na zlaté pd
na dev, mezi nimiž prvé místo zaujímá veleznámý obraz nejsvtjší

Panny Czestochowské, k nmužto se druží podobné obrazy ve Lvov,
Viln a j. Rovnž i obrazy sv. Vojtcha náleží k zajímavým staro-

žitnostem polským.

Z maleb miniaturních, Byzantinci již za povstného obrazoborství

(726—842) velmi ile pstovaných a odtud po celé Evrop a severní

Africe rozšíených, jest v Polsku hojnost veliká, jako na p. v univer-

sitní a kapitolní bibliothéce v Krakov, Hnzdn, Varšav, Vilanov,

v Berlín modlitební knížka Meislava II. z r. 1027 a mn. j.

Z nártku tohoto vysvítá zajisté vliv byzantský aspo na dv
odvtví krásoumy polské, a vedle vlivu byzantského vidíme tu i vliv

eský, jevící se pi porovnání památek malíských v obou zemích.

Z nejvtšího vlivu svého tšilo se umní byzantské na Rusi

;

nebo již za doby pohanské usazovali se na ruském jihu byzantští kolo-

nisté, kteí tam pstovali umní své ovšem více v tichosti. Teprve

když víra kesanská (liturgie slovanská) byla pijata od Rus (což se

stalo za Kyjevského knížete Vladimíra Svatoslavie s píjmím Veli-

kého, který se dal r. 988 v Chersonu na Krymu od byzantských knží
poktíti, pojav zárove za manželku eckou princeznu Annu), utvrzen

pátelský svazek s Caihradem. Od té chvíle šíeno pak i umní
byzantské na Dnpru a Volze. Z poátku arci byli sem povoláváni

umlci byzantští, kteí Rusy v umní vzdlávali ; ale pozdji když se

jejich umní na pd ruské zakoenilo a pueti poínalo, svováno
rukám umlc domácích, kteí si dovolovali jen nepatrné odchylky od

byzantských vzor. V em se ruští umlci od byzantského kanónu
(u nich no^JiHHHHiCL zvaného) odchýlili a samostatnost ukázali, bylo

stavitelství. Jak povdomo, jest charakteristickou známkou byzant-

ského slohu stavba centrální ili skupení kupolí, kde se kolem jedné

prostední a nejvtší bán více menších nachází; tyto kupole tvaru

kulového nebo ponkud sploštného promnili Rusové na tvar cibulový,

hruškový, vytáhlý nahoe do špiky, na který postavili kíž, a takto

upravené kupole dali na nízké válcové vže. Jinou pak zvláštností
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ruského slohu stavitelského jest stavní sabor (chrám) s více patry,

ozdobenými i zevnit velmi fantasticky, tak že v tchto zvláštnostech

nemžeme nevidti spolupsobení Tatar, ádivších na Rusi pes dv
st let, jejichžto chánové podobn jako Peršané v takových stavbách

si libovali. Takto sloh byzantský v nemilém a nepkném spežení

s vlivem tatarským panoval na Rusi až do Ivana Vasilvie I. (1462
až 1505), jemužto se poštstilo milovanou vlas svou tch nevítaných

hord mongolských sprostiti ale i povoláváním umlc, zejména italských,

umní domácí na lepší cestu obrátiti.

Více nežli ve stavitelství osvdili Rusové vrnosti byzantinismu

v ezbáství a malíství. S velmi etnou, zdailou a bohatou ornamen-

tikou, a sice byzantského rázu, setkáváme se tu na chrámovém náiní

a náadí napoád od nejstarších dob až podnes. Vyskytují se tu ez-
báské ozdoby ze deva , slonoviny na oltáích , na rámech obrazv
a podobných vcech, alebrž i ze zlata, stíbra, drahokamenv a perlí

umli ezbái ruští velmi bohaté okrasy tvoiti. Jmenovit tula (po-

dobná niellu) nalezla na Rusi velmi mnoho dovedných pstitel; uvá-

díme z odvtví toho pouze peskvostný píklad, totiž ikonastasis v starém

Svatojirském kláštee u Novgorodu a vkusnou svítilnu v Blagovšenském
saboru v Moskv.

Jako ezbáství, tak i jeho bratíek, malíství, vychován byl na

Rusi pstouny byzantskými ve stálém spolku s okrasami glyptickými.

Mosaika, malby (tempera, stnová, miniatury) byly pstovány s úspchem
znamenitým, ale jak již povdno, v duchu starých mistr Caihradských.

Mezi prvými ruskými vzdlavateli tohoto pedního umní kesanského
jmenujme jenom nejelnjší: blahoslaveného Alipije, mnicha z 11. stol.,

od nhož jest mnoho zdailých maleb ve veliké lave Peerské v Kyjev
jakož i pekrásný obraz Panny Marie v kathedrále Rostovské, pak
uveme dle jména neznámého Moskevského patriarchu, mnichy Gostana,

Zachariáše, Josefa a Mikuláše, ze 14. stol. Andreje Rubleva, Denisije

Knjaza ili Diviše, Theofana a t. d.

Že pes všecken vliv západu, .pivolávaný do Ruska od 16. století,

liyzantinismus zde pece nevyhynul a nevyhyne, dokazují posvátná ikono-

grafie a mimo chrám obrazy a obrázky malované od známých „bogomaz,"
držících se dávné tradice, jenže ovšem spsobem nepíliš chvalitebným,

k jakému svádí výdélkáství nejen na Rnsi ale vbec všude.

Nabyvše takto velmi struného pehledu o výtvarném umní
v zemích slovanských od zavedení v nich kesanství až do 12. stol.

a dílem i dále, mžeme nyní smle tvrditi, že tém všude, kam vniklo

svtlo víry kesanské, domácí umní pijalo byzantské umní ne jako

hosta ale jako nejlepšího pítele, svého prvého pstouna. Slovanská

liturgie a byzantské umni stály jako strážní duchové pi Slovanu,

k'ly/ se naposledy poklonil svým pohanským bohm a obrátil se k oltái

boha jediného, aby se mu pak nepestal klanti nikdy.

Ale nejen Slovan, také Ital, Francouz, Španl, Nmec, Arab jsou

povinni vzdáti 6es tomu kmetovi stíbrovlasému — byzantskému omní,
bez jehožto moudré rady nebyli by se, aspo tak brzy dostali na onu

i, s kteréž historie oznámila lovenstvu jména jejich!
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hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Pí&e

Josef Procházka.

(Pokraování.)

VI

Mezi ukonením páté a zaátkem šesté války Ruska s Tureckem

sbhly se rychle za sebou dv události, které velmi jasné vydávaly

svdectví, v jakou nevážnost a málomocnost porta mírem Kuukkaj-
nardžským sklesla. V nkolika letech vzala na dvou stranách velikou

škodu, upadši ne snad následkem nešastných válek, nýbrž jen za pí-

inou své vnitní skleslosti v osidla dvou soused lakotných, z nichž

Rakousko zabralo r. 1774 Bílkovinu, Rusko r. 1784 poloostrov Krym.
Smlouvou z roku 1771 dalo Rakousko náhle výhost tradicím

odvkým a postavilo se po bok „muže chorého;
1
' však neoekávané

úspchy ruských zbraní zpsobily, že smlouva stala se bezúelnou,

díve než mohla ješt vstoupiti v život ; starého spojence proti Tu-

recku, Rusko, sob ve Vídni na dobro rozhnvali a u porty samé

potkali se jen s málo tajenou nedvrou, ježto Turci slyšeli jen sliby

a nikde nevidli in ve svj prospch. Jak ohnivé bylo nadšení

v Petrohrad, tak veliký poplach a tak oividná rozmrzelost ve Vídni,

sotva že vešel obsah osudného míru Kuukkajnardžského v obecnou

známost. Že úplné vyvrácení panství tureckého v Evrop jest jen

otázkou asu nejbližšího, o tom se již náhledy nerznily; jen ta obava

znepokojovala mysli diplomat, aby snad Rusko nabyvši novým mírem

pístav ernomoských, nezídilo si tam potají lodstvo válené a ne-

pekvapilo Caihrad, než by se toho kdo v Evrop západní nadál.

Tak aspo se vyslovil baron Thugut ve své zpráv Kounicovi svdící.

Rusm, tvrdil diplomat rakouský, jest to hrakou, piblížiti se za

pkné pohody ve 48 hodinách se svým lostvem až k samým hradbám

Caihradským ; ale pak nezbude prý sultánovi nic jiného, než aby na

první zprávu, že Rusové pistáli, opustil seraj a do Asie uprchl, „po-

nechávaje trn císaství východního rukám schopnjším." Pak prý se

také podrobí celý Archipelag, Menší Asie, ecko a všechny zem až

k moi Sinému vlád ruské, tak že velestát tento nabude pevahy a moci,

kterou pedí vše, cožkoliv vypravuje djepis o velikých íších vku
starého. ilá fantasie Thugutova byla o „nastávající zkáze" íše turecké

tak siln pesvdena, že neustával raditi Kounicovi, aby Rakousko, až

se poslední okamžik íše turecké piblíží, zabralo severní krajiny turecké,

totiž Bosnu, Srbsko, Multany a Valašsko, ponvadž prý zem tyto pro

nové císaství ..ruskoorientální" nemají bez toho žádné ceny.

Líení Thugutovo zpsobilo ve Vídni hluboký dojem. Tu jal se

také mladistvý císa Josef II. bedliv všímati sob orientální politiky

Kounicovy a uvažovati situaci, v jaké se Rakousko octlo neblahou

smlouvou z roku 1771. By se i na pravd nezakládala zpráva, že
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císa Josef trpce vyítal Kounicovi, kterak Rakousko zstavši bhem
války poslední neinným divákem, samovoln se vzdalo nejvtších pro-

spch, ze spolku s Ruskem jemu kynoucích: tolik jest jisto, že Kounic

díve, než ješt mír Kuukkajnardžský byl z obou stran ratifikován, se

odhodlal k inu, jenž se na všech stranách setkal s velikým udivením.

Vojsko rakouské vtrhlo r. 1774, tedy v dob, ve které mezi vládou

Vídenskou a Stambulskou panovala nejvtší shoda, beze všeho opovzení

do oné ásti Multanska, která rozprostírajíc se mezi Halii a Sedmi-

hradskem, vbec Bukovinou se nazývala. Udávaje dvody, které ho

k tomuto neoekávanému kroku pimly, neuml Kounic povdti nic

jiného, než že jest Rakousku potebí bezprostedního spojení mezi

Halii, pi prvním rozdlení Polsky nabytou a mezi Sedmihrady ; mimo
to prý — a dvod ten upomíná na povstné reunie Ludvíka XIV. —
náležela za as dívjších valná ást Multan k tak zvanému „Pokutí,"

v jehož držení se nyní Rakousko po rozdlení Polsky nalézá; co ma-

jitel „Pokutí" mohlo prý by se Rakousko právem táhnouti k mnohem
vtší ásti Multan, chce prý se spokojiti s Bukovinou, nadjíc se do

porty, že se nebude o takové malichernosti ani slovem více šíiti.

Porta byla válkou sotva ukonenou tak vysílena, že nemohla na pro-

stedky násilné proti dosavadnímu spojenci ani pomysliti, zvlášt když

pohrozil Thuírut, že nepostoupili Rakousku Bukovinu spsobem pátel-

ským, 60.000 muž ji k tomu pinutí. Prusko a Rusko, ku kterým

se porta v té vci o radu a pomoc obrátila, dali sob sice záležet,

aby „elektrisovali" ochablé Turecko proti pehmatm rakouským,

divíce se, s jakým klidem snáší tak neslýchané pokoení a slibujíce

úplnou neutrálnost pro ten pípad, že by chtla porta ostím mee
Rakousko pinutiti, aby jí uinilo zadost — ku pomoci se však ani

jedno ani druhé nemlo. Rusko nemohlo a nechtlo se pustiti k vli

Turecku do boje s Rakouskem, a Fridrich II., jehož by byla Kateina II.

ráda vehnala do nové války s císaem nmeckým, odepsal do Petro-

hradu krátce, že neíti v sob povolání, ., dlati ze sebe kvli Turkm
Dona Quixota."

A tak Rakousko bez války sice, pes to však skutkem násilným,

r. 1 774 nabylo Bukoviny. Dne 7. kvtna 1 775 podepsala porta se

zaatýma pstma smlouvu s Rakouskem a postoupila Bukovinu „dávajíc

takto dvoru císaskému neklamný dkaz pátelství, náklonnosti a dobrého

sousedství," a vymíujíc si toliko, aby Rakousko na území tom nesta-

pevností.

Vti ;i bolestnjší ztrátu utrplo Turecko, a to zase beze všeho

krveprolití, na východ. Osvobození Krymu z panství tureckého po-

kládali Rusové vším právem za nejvtší úspch poslední války. Snaha

vlády Petrohradské smovala nyní k tomu, jak by sob cestou nej-

jistjší, bez krvavé srážky a íší tureckou, celý ten krásný poloostrov

mohla osvojiti — tak jako uinilo Rakousko s Bukovinou. Vnitní

pomry na Krymu Ulehily práci tu valné, nehledíc ani k tomu, že

o mlo hmotnou pesilu na své stran, mohouc v každémkoliv

okamžiku jak po zemi tak po moi poloostrova si! zmocniti. Tatai
Krymští podléhajíce vlivu cizímu brzy se rozpadli tak, ie jedni stranili

mi, ilruzí Turkm Nov zvolený chán Devlet Giraj obrátil se
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s prosbou do Caihradu, žádaje pro sebe a pro své pívržence podpory

:i ochrany turecké. „My nechceme," stžoval sob chán, „snášeti té

hanby a býti samostatnými, nýbrž hodláme se zase podrobiti vysoké

porte a tak dlouho váliti, až odejmeme Rusm Ker, Jenikal a Kinburn,

byt bychom i všichni pi tom mli zahynouti." Zatím však nesložila

ani ruská strana ruce v klín, nýbrž zvolila v Petrohrad oblíbeného

Sabina Giraje za protichána, jenž hledal zase spásy u vlády ruské,

/úrove stžoval sob vyslanec ruský v Caihrad na pletichy turecké

a na pobuování Tatar Krymských proti Rusku, žádaje, aby porta

lépe dbala ustanovení míru Kucukkajnardžského. Odpovd znla v ten

smysl, že vláda turecká nemže nutiti vyznavae islámu, aby byli ne-

odvislými, když jimi býti nechtjí, ostatn že jest to neslušné, žádali

Rusko, aby se jednotlivá ustanovení zmínného míru, jehož jen po

bezpíkladném štstí docílilo, setkala s doslovným vyplnním. Nejlépe

že bude, když dá dvr císaský své svolení, aby se smli Tatai zase

vrátiti pod svrchovanou vládu tureckou.

Takovýto prazvláštní náhled o závaznosti smluv sotva uinných
jakož i nedbání jiných závazk, které vzala porta na sebe r. 1774,

pinutily Rusko k draznjším krokm ; obsadivši náhle Perekop dalo

Turecku na jevo, že jest k vli Krymu hotovo podstoupiti nový boj.

Mír Kuukkajnardžský ml býti opraven, ale zisk z toho nepipadl

port, nýbrž Rusku.

Zpování porty proti nkterým kusm míru posledního bylo

podncováno Francií a Rakouskem, které Turkm radily, aby neinili

Rusku ani nejmenšího ústupku. Kabinetu Vídenskému zalíbilo se opt
v oné politice licomérné, která prbhem války pedešlé po prvé vyšla

vzhledem k Rusku na jevo ; nabízeje v Petrohrad své služby k uklizení

nov vzniklého sporu s Tureckem
,
podncoval Kounic potají portu

k vytrvalosti a neústupnosti, co se týkalo žádostí ruských, ano sliboval

i úinnou pomoc proti Rusku, kdy by to za píinou Krymu k válce

došlo, ovšem že jen za postoupení Valašska, Blehradu, Bosny a dal-

niatského pímoí. Takovéto pletichy diplomatické carevnu nanejvýš

proti Rakousku popudily. Nemohouc se na bývalého spojence více

spoléhati, šla Kateina nyní cestou svou a zmaivši nástrahy Kounicovy

došla konen pece k cíli, jejž si byla vytkla. I jest zajímavo vidti,

jak píze její k Prusku tím více rostla, ím více chladla bývalá velost

ke dvoru císaskému ve Vídni. Fridrich i co stratég i co státník stejn

vhlasný, dobe tušil, že jest po Turecku veta, dohodneli se Rusko

s Rakouskem o spolený program ve vci orientální; nemaje vzhledem

k Rakousku isté svdomí, pohlížel s myslí sklíenou na každé i sebe

menší sblížení obou stát, které mohlo míti rozdlení Turecka, tudíž

také nebývalé zmohutnní Rakouska a tudíž i ohrožení Pruska v záptí.

Neupímná politika Kounicova uinila však obavám jeho rychlý konec,

a Fridrich dovedl si kabinet Petrohradský tak trvale nakloniti , že

když i pozdji osobní intervencí císae Josefa II. pomr Rakouska

k Rusku valn se polepšil a mezi obma císastvíma nová alliance

proti Turecku v život vešla, Prusko ve všech pípadech na pátelství

ruské mohlo se spoléhati. Aby zapudila veškeré obavy Fridricha, proti

Rakousku žehrajícího, ujišovala jej carevna, „že Rusko pátelství
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rakouského dokonce nepotebuje, aby mohlo vésti válku s Tureckem,

výbojnou i obrannou. Politický systém ruský prý se zakládá na allianci

a na úplné shod s Pruskem, a to že dostaí, aby Rakousko v šachu

bylo udrženo." Fridrich odmnil se za zdvoilost zdvoilostí, vypracovav

a odeslav do Petrohradu celý plán válený proti Turecku.

Vci na Krymu vzaly zatím obrat Rusku rozhodn píznivý.

Sabin Giraj zmocniv se pomocí ruskou celého poloostrova a zapudiv

svého soka Devleta Giraj e ze zem odevzdal se úpln v mocnou ochranu

carevninu. Vražedný útok, jejž nkolik Tatar proti Sabinu Giraji co

spojenci Rus podniklo, zavdal vlád ruské vítanou píležitost, aby

odeslavši na obranu ohroženého chána vojsko do zem, dležitjší

místa obsadila a takto cestou nejmén pohoršivou celého poloostrova

se zmocnila. Demonstrace, kterou turecké lostvo ernomoské proti

Rusm na Krymu provésti mlo, dopadla tak zle , že port zašla

všechna chu k opravdivému válení ; náhlá rána morová zuila nelí-

tostné mezi etným vojskem kapudana paše, a ohromná boue moská
rozbila jeho nejlepší lod. Tato ztráta a nepíznivá konstellace politická

pimla portu, že zvláštní konvencí r. 1779 uzavenou závaznost míru

Kuukkajnardžského potvrdila a Sabina Giraje za chána Krymského
uznala. Že Rusko ani potom nepustilo ze zetele osudy nešastného

obyvatelstva kesanského pod jamem osmanským upicího, dosvduje
sedmý lánek této konvence, jenž se vztahuje výhradn na knižetství

podunajská. Porta slibuje, že nebude initi v tchto zemích svobod
náboženské žádného píkoí a že vrátí klášterm a osobám jednotlivým

statky, kteréž od míru Blehradského bezprávné jim byly odaty.
Konvencí tou dosáhlo Rusko pedevším jen tolik, že neodvislost

Krymu od porty znova na jisto byla postavena ; k úplnému vtlení

poloostrovu k íši ruské tenkráte ješt nedošlo, ježto kabinet Vídenský

inil v tom pekážky. Za to nadešel okamžik, kde Rusko dalo svou

váha na západ evropském s celým drazem na jevo, splácejíc Rakousku
obojetnost jeho v otázce východní. Spor o „bavorské ddictví" po-

bouil práv tenkráte knížata nmecká, a v ele nich Fridricha II.,

jelikož, císa Josef celé Bavory k Rakousku pipojiti zamýšlel. Král

pruský neopomenul užiti pízn carevniny ve svj prospch a na škodu

císae nmeckého. Mír Tšínský z r. 177!), v nm! se musel císa

J081 i II. vzdáti Bavorska, obdržev toliko tak zvanou „tvrt Innskou"

byl na prvním místo dílem ruským ; Kateina 11. zajisté oznámila ve

Vídni, nevyhovili dvr císaský žádostem íšských knížat, hlavn co

se týe pechvatfl \ Bavorska, pak že bude nucena, králi pruskému
sborem vojenským pispti ku pomoci.

Tyto události mly v z;ípétí náhlý obrat politiky Vídenské. Když

mrti císaovny Marie Teresie její syn Josef li. v samovládu se

ovázal, nabývaly idey Eugena Savojského zase platnosti. R. 1780 roz-

nesla "Mi /]. iáva, že „císa nmecký, první guverén evropský,

ratolest jindy tak hrdého domu rakouského," do Mohilova se odebral,

aby se tam osobn veliké panovnici poklonil. Sympatetický zjev císav
ulehil a urychlil dohodnutí obou dvora ve vcech otázky východní bc

týkajících. Kateina s drazem osvdovala, ..že shledala \ císai tentýž

cit pro spravedlnost b Blašnost, jakým se sama honosí," a Josef li.
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uchopil se alliaace ruské s takovým nadšením, že ujišoval carevna,

až bude míti jeho pomoci potebí, pak že jí odešle prázdný list se

svým podpisem, ponechávaje jí úplnou volnost, aby uinila podmínky
jejich obapolnóJio spolku. Když se potom carevna chtla úpln Krymu
zmocniti, nalezla císae nmeckého tak ochotného k dobrým službám,

že mohla zaaté dílo smle dovršiti. Zvláštním listem osvdoval se

Josef II., „že jej mže carevna považovati za svého generála, jenž

nikdy neustane, nepátelm jejím eliti."

Jaký div, že veškera diplomacie touto novou konstellací politickou

na nejvýše byla postrašena. Nemluvilo se zajisté v politických kruzích

o niem jiném, než o „eckém projektu" carevny , o který prý 86

s císaem Josefem II. úpln dohodla. Jaký byl vlastn rozum této

fráse, o tom bylo tím mén lze pochybovati, ím zejmji dávala

carevna na srozumnou, že chce Turky z Evropy dokonce vyhnati a

na císaský trn Caihradský svého druhého vnuka (jemuž pi ktu
dáno významné jméno Konstantin a jejž odchovaly ecké kojné) slavn
dosaditi. Památný peníz, jejž dala raziti, a na nmž vyobrazen byl

blesk, zdrcující hlavní mešitu Caihradskou a na nmž carevna jmeno-

vána : „propugnatrix fidei" a celý spsob, jakým velký kníže Kon-
stantin jest vychován a na budoucí svou úlohu pipravován — to vše

dokazovalo, že nebyl „ecký projekt" Kateiny II. pouhým blouznním.

Sám císa Josef, a vrtkavý ve svých náhledech a nespolehlivý ve

slibech pistoupil na „ecký projekt" s celou opravdivostí
;
již r. 1782

odeslal carevn do podrobná vypracovaný válený plán a návrh o roz-

dlení zemí tureckých, ujišuje ji na novo svou neobmezenou oddaností

a vyslovuje pání, aby spolená výprava proti Turecku v dubnu roku

následujícího byla pedsevzata. A francouzskému vyslanci ve Vídni líil

císa Josef vyhnání Turk z Evropy co nejvelikolepjší podnik válený,

jejž ve spolku s carevnou hodlá vykonati, slibuje Francouzsku Egypt
ano i Východní Indii za podíl. Carevna odpovídajíc císai na jeho

návrhy, postupovala Rakousku z ddictví tureckého Bosnu, Srbsko a

Blehrad, žádajíc pro sebe toliko Oakov s okolím, pak Krym a krajinu,

jimiž by se Rusko na jihu lépe zaokrouhlilo. Vše, co zbylo z panství

tureckého v Evrop, mlo tvoiti nové „císaství východní" a veliký kníže

Konstantin ml býti prvním císaem. Knížetství podunajská, kterých

ani Rakousko Rusku ani Rusko Rakousku nedopálo, mla zstati íší

pro sebe, a za první jejich kníže byl uren milec carevnin Potemkin.

První ovoce tchto úmluv bylo konené pivtlení Krymu k Rusku.

Šahin Giraj, nenávidn od svých kmenovc a od porty co odpadlík

ve psí dán, zekl se r. 1782 své chánské hodnosti popouštje celý

poloostrov panovnici ruské, své dávné ochranitelkyni. Pak carevna

prost prohlásila ostatnímu svtu krátce, že hledíc k stálým nepokojm,
bezpenost její íše ohrožujícím a k velikým ztrátám na životech a

penzích, jež k vli Krymu od míru Kuukkajnardžského až dosud

bez petržení byla utrpla, vidí se nucenu Krym, Kubá a Tama
svému žezlu podrobiti. Zárove naídila Potemkinovi, aby se ve jménu
jejím uvázal v držení poloostrova, což také tém bez odporu obyva-

telstva tatarského v krátké dob provedl.

Velká strana míru, v divanu tureckém zasedající, byla toho ná-
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hledu, že jest lépe uznati Rusko za právního držitele Krymu, než

pustiti se s carevnou v nový boj ; Krym a Kubá nebyly prý bez toho

nikdy majetkem porty, a proto prý se dobe srovnává se svdomím a

s poctivostí, zanechati tamjší Tatary svému osudu. I stalo se. Dne

8. ledna 1784 podepsala porta smlouvu, kterouž krajiny od Rus již

obsazené na všechny asy z držení svého v majetek ruský propouštla.

Že odtržení Krymu od Turecka jest jen první krok k nenáhlému

uskutenní „eckého projektu," o tom v diplomacii evropské bylo

jediné mínní. Ze všech mocí evropských jediné Francouzsko kladlo

zámrm ruským a rakouským pekážky, hledíc všemožn vzkísiti

Turecko k novému životu ; vláda ruská nejednou vytýkala Francii

takovéto nedstojné snažení národa francouzského. „Vy nechcete,"

pravila Kateina II. k francouzskému vyslanci Segurovi, „abych vaše

miláky, Turky, ze svého sousedství vypudila. Takoví chovanci slouží

vám velice ke cti ! Kdy byste ale mli sami v Piemontu nebo ve Špa-

nlích takové sousedy, kteí by vám každým rokem nadlili mor a

hlad, kteí by vám tak asi dvacet tisíc lidí pobili anebo odvlekli

:

mli byste to za slušné, kdy bych je brala do své ochrany?"

Josef II. žádal roku 1784 portu za postoupení Ršavy, Malého

Valašska a za upravení hranic na stran srbské ; k carevn obrátil se

s prosbou, aby na portu psobila ve prospch Rakouska, k emuž
také Kateina svolila. Ruský vyslanec ve Stambulu pohrozil port, aby

vyhovla žádostem císaovým, nechceli, aby dobrá shoda mezi Ruskem
a Tureckem vzala náhlý konec. Ostatn mlo i Rusko dost píin stžo-

vati sob na zúmyslné rušení míru ze strany turecké. Vidouc, že jest

válka beztoho nezbytná a spoléhajíc se na allianci s Pruskem, jehož

nový panovník Fridrich Vilém II. zaal sob hráti na ochrance Turecka,

odmítala porta veškeré stesky ruské spsobem bezohledným. Carevna

hodlala ve Varn zíditi ruský konsulát, porta žádost neslušn zavrhla,

a to bylo proti vzájemné smlouv. Loupeživí Lesgové pivádli ron
tisíce zajatých Gruzin, kteí se byli utekli v ochranu ruskou, do Cai-
hradu, kde byli na trhu veejn v otroctví prodáváni. Horší byly zá-

pletky v krajinách kavkazských ; Lesgové pleníce a loupíce napoád
v krajích ruských nalézali ve Stambulu podporu mravní i hmotnou.

Když všechny žaloby a stížnosti nieho nepomohly, oznámil vyslanec

ruský, že si carevna sama zjedná zadostuinní, a to meem. Mír

mel na nitce; pojednou pekvapen byl celý politický svt zprávou,

/'. Josef II., setkav se opt s carevnou Kateinou v starobylém sídle

zaporožských kozák, v Kadaku, do Chersonu ji doprovázel. Ovocem
povstné schze bylo ultimatum, které vyslanec ruský Balgakov

port pedložil. Sultán pak dal velikému vezírovi plnou moc : „Zdvihni

válku, nech z toho pojde cokoliv." I vzešla sestá válka 1luska

i Tureckem, jel Urvala od r. 1787 do r. 17 (
.)2.

rf Josef II. dle Omluvy S Ruskem zdvihnul proti port válku

dne 9. února 1788. „NadeSel as," psal do Versaillu, „kde povstáván
CO mstitel lovenstva, kde uvazuji se v úlohu, abych zjednal Evrop
náhradu za píkoí, jež ondy snášela, od Turku, koje se nadjí, ŽC

podaí se mi osvoboditi svt od plemene barbarského, kteréž bylo

dlouho jeho metlou." A Fridricha Vilémovi II., jenž nabízel císai
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sprostedkování, odpovdl Josef II. tmito slovy: „Což pak jest raj

podnik proti Turkm ním jiným, než pohledáváním práva k nkterým
mému domu vyrvaným provinciím, o které oloupil mou korunu as,

osud a zlá nehoda? Zásadou Turk — a beze snadu i jiných —
jest, aby v prvním píznivém okamžiku nabyli, ehož v dob nepí-

znivé pozbyli. Takovým práv spsobem dostoupil dm Hohenzollernský

vrchu své velikosti. Nadji se tudíž, že Vaše Velienství uzná za

spravedlivé, eho na Turcích pohledávám."

Bohužel nesrovnávali se však skutkové s pedsevzetím, a nešastný

prbh i neslavný konec této poslední války Rakouska s Tureckem

upomínal na neblahou výpravu posledního Habsburka Karla VI., jenž

byl rok ped svou smrtí mírem Blehradským zažil neoekávaného po-

koení. Vojsko, které císa Josef II. osobn proti Turkm vedl, bylo

na poet jedno z nejvtších, které vbec kdy Rakousko v tchto stra-

nách do pole vypravilo ; ale nedostatek schopných vdc a rozumného

plánu váleného nemohla ani pítomnost císaova ve vojšt nahraditi.

Útok na Blehrad nepodail se a zdravotní stav vojska rakouského

vzal v bažinatých krajinách na dolní Sáv takový obrat, že tisícové

padli v ob jedovatým výparm ani nepítele nespativše. A první

opravdové setkání s Turky u Mehadie skonilo se tak, že hlavní voj

rakouský utrpv citelné ztráty pes eku Temeš ucouvnouti musil.

Brzy potom zpsobil lichý poplach za. noní doby v ležení císaském

u Lugoše takový zmatek, že valná ást vojska dala se na útk, co

jiní, majíce druh druha v šeru noním za nepítele, po sob stíleli

a se pobíjeli. Kletá noc u Lugoše nejen že zpsobila nesmírné hmotné

škody, ale zniila i mravní sílu této ásti vojska, které bhem roku

tohoto nieho více ped se nevzalo. Turci poplenivše a spálivše pl
druhého sta uherských osad vrátili se za Dunaj nazpt.

Šastnji poínalo si pravé kídlo rakouské, hlavn co povstný

IAi udon v komando se uvázal; dobyv Dubice a rozmetav turecké ležení

u Gradišky vzal útokem pevnost Nový Hrad v Bosn. Také levé kídlo,

bojující v Sedmihradech pod princem Koburským mohlo se honositi

úspchem ; spojiv se s ruským sborem, jemuž velel Soltikov, dobyl vdce
rakouský, ovšem že s nemalými obtmi Chotima, když posádka na pod-

mínky velmi píznivé byla kapitulovala. Tím skonil se první rok války

na stran rakouské. Ztrativ 70.000 muž a vydav 60 milion zlatých

za jeden rok, nemohl se císa Josef II. honositi, že by úspchy nabyté

byly v sebe nepatrnjším pomru k tak velikým obtem. Císa sám

ochuravl tak nebezpen, že musel do Vídn se vrátiti, nesa v sob
zárodek smrti. Pes to stál i roku následujícího na svém úmyslu, chtje

vésti válku tak dlouho, až „národ Osmanv bude prositi daury za mír."

Rusové rozhojnili zatím hned v prvním roce svou slávu vojenskou

;

po prvé vynikl zde muž, jenž pozdji jména evropského sob dobyl

:

Suvorov. Jeho duchapítomnosti, osobní statenosti a nadšenému slovu

mla Kateina co dkovati, že útok turecký na Kinburn s nesmírnou

ztrátou nepítele jest odražen. Druhý vdce ruský, Potemkin. stál ped
Oakovem, jehož museli se Rusové zmocniti stj co stj, jestliže chtli

zstati pány Krymu. V limanu Oakovském znieno pedevším od Rus
skoro úpln lodstvo turecké ; dobytí pevnosti samé náleží k nejpamát-
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njšíni inm novovkého válenictví. Když nebylo již ani chleba ani

díví a krutá zima na krkn, musel býti útok stj co stj podniknut.

Dne 27. prosince 1788 steen Oakov za pt tvrtí hodin; hroznou

zimou kehly všechny údy, le s obou stran bojováno zoufale a konen
tak divoce, že tém 14.000 mrtvol v nešastné pevnosti nahromadno.
Koist Rus byla velikosti místa pimena.

Ješt osudnjší byly rány, které Turci roku následujícího utrpli.

Suvorov a princ Koburský spojivše své sbory v jedno porazili oddíl vojska

tureckého u Fokšan a vykavše pechod velikého vezíra pes Dunaj

zniili jeho vojsko v bitv u Martinšti nad Rimnikem tak úpln, že se

zbytky na útku zpátením až v Šumn zase zastavily. Potemkin dobyl

mezi tím Akrmanu a Bender, Laudon Brebiru a konen také Blehradu,

naež se Smederovo a Požarevac bez boje vojsku císaskému vzdaly.

Takto ukonili oba císaští spojenci druhý rok války s nemalou

slávou. Avšak zatím sbhly se události, které ve svých koncích za-

chovaly portu ped katastrofou jižjiž se blížící. Hned na zaátku
r. 1790 zemel císa Josef II. , zanechávaje vládu stízlivému nástupci

Leopoldu II., jenž za píinou nebezpeí z Francie na monarchie

evropské se hrnoucího všech svtoborných plán svého pedchdce se

vzdal. Z druhé strany poínalo si Prusko, spojivši se s portou proti

císai tak hroziv, že by byla válka s ním bývala v tom okamžiku

skutkem, jakmile by císa sob byl jen malou ástku Turecka osvojil.

Možná, že by se byl i pes odpor pruský císa Leopold II. nevzdal

prospch ze spolku s Ruskem mu kynoucích a že by sob byl zjednal

aa stran turecké dostatenou náhradu, kdy by žalostné vnitní pomry
„stát ddiných," hlavn belgická revoluce a uherské nepokoje co

pirozený následek centralisujícího a germanisujícího systému josefín-

ského nebyly veškery síly státní na dlouhý as ochromily. Nescházelo

mnoho, a Rakousko by bylo musilo pomalu uzavíti s portou mír, na

základech od vlády pruské naped urených. Po dlouhém vyjednávání*)

vešel Leopold r. 1791 ve Svišov v pokoj s Turky, obdržev toliko

Starou Rsavu a malý pruh zem až k íce erné. Veliké zámry
císae Josefa II. dokaly se nejsmutnjšího konce; avšak mnohem horší,

nežli toto sklamání, jest nepopiratelný skutek, že se Rakousko od této

civile vzdalo svrho povolání, které mu ukazovalo cestu na východ,

a že ku své nejvtší škod hledalo svého zmohutnní ve Vlaších a

v Nmcích a vbec všude jinde, jenom ne tam, kde mu z píin zem-
pisných, ethnografických a všeobecn kulturních kynula skuten veliká

budoucnost. Jak málo ve vci té docílilo Rakousko od tohoto posled-

ního míru, jejž r. 1791 s Tureckem uinilo, až do dnešního dne, víme

nejlépe z nynjšího stavu východní otázky.

Rusko, nedbajíc toho, že spojenec jeho uzavel s portou mír

rátní, vedlo nyní o své újm válku dále. Dobyvše Kilie, Tulce a

Izake, jali se Rusové oblehati nejvtší pevnost tureckou na levém

I
/.vládní prosba stavu uherských odeslán do Svišova hr. Esterhazy

jaksi CO zvláštní zástupci- koruny uherské. Dit' instrukci jemu od stavu

udlených ml zameziti, aby se tam nestalo nic, co by bylo na újmu
ajejim práv&m na pomrní provincie turecké. Patrn byli

tenkráte Maai jiného náhledu nežli nyní

!
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behu hrdla Kilijského, Izmail; 42.000 muž, 200 dl pevnostních a

100 lodí hájilo místo, které Rusm samým zdálo se nedobytné, pon-
vadž nemli tžkých dl obléhacích a ani dostatek vojska k sevení
pevnosti, ani zásobu potravy. Malá flotila ruská piblíživši se lostvu
tureckému až na dostel, ztroskotala tém všechny lod turecké.

Suvorov obdržel od Potemkina list, v nmž nalézala se toliko slova:

„Steete Izmail, a to stojí cokoliv," objevil se dne 13. prosince 1789
v ležení ped Izmailem, a dne 22. prosince padla pevnost: 26.000
Turk a 4000 Rus padlo pi hrozném tom úkoku

;
jméno vítze roz-

léhalo se po Evrop.
Prusko dalo sob sice záležeti na tom, aby vlád Petrohradské

co nejvíce pekážek v cestu kladlo, té odvahy však nemlo, aby se

bylo ve prospch Turk zapletlo do války s carevnou Kateinou, a to

tím mén, že ani spojené s ním Anglicko za píinou tuhé parlamen-

tární oposice nemohlo port pispti ku pomoci. Snmovna anglická

vyslala tentokráte své nejpovstnjší eníky, aby dokázala nerozum
intervence protiruské ministerstvem Pittovým zamýšlené. „Jak by jen

mohla žádati Anglie," tvrdit Fox, „aby carevna ruská vrátila vše, eho
s nesmírnými obtmi vybojovala? A jakým právem chtlo by ji mini-

sterstvo pinutiti, aby vrátila Oakov, a jak by se mohlo odvážiti

války s Ruskem a dáti v šanc všechny prospchy, plynoucí Anglii ze

spolku s Ruskem a ze znamenitého obchodu s touto íší?" A Burke
zatratil co hotové šílenství každou válku veprospch Turkil, „tchto
barbar, jimž mezi národy evropskými žádné místo nepináleží,

jelikož dovedou síiti toliko mor, vraždu a pustošení." „Není již

dost té hany," hímal Burke proti ministerstvu, „že byl císa nmecký
pinucen, vrátiti této opovržené mocnosti krásných zemí podunajských,

aby se tam zahnízdnilo barbarství a mor, smrt a záhuba?"
Prusko seznalo záhy, že nemže port smlouvy dodržeti a po-

zbylo takovou mrou ve Stambulu vší víry a vážnosti.

Rusové pokraujíce ve svých operacích válených pekroili
u Galace Dunaj, porazili Turky u Maína a zniili lostvo osmanské
na erném moi úpln. Tyto nové rány zlomily na dobro hrdou mysl
porty; hned po porážce u Maína obdržel veliký vezír rozkaz, aby
uinil mír za každou podmínkou. I byl uzaven mír v Jasích dne

9. ledna 1792. Carevna vrátila port Besarabii, Bendery, Akrman,
Kilii, Izmail a Multany s tou výminkou, že poskytne obyvatelm obou
knížectví všech tch výhody a polehení, ku kterým se ve smlouvách

dívjších byla zavázala. Reka Dnstr ustanovena za hranici mezi

obma státy, tak že Oakov pipadnul Rusku. Válené náhrady, ku které

se Turci zavázali, zekla se carevna velkomysln, naídivši hrabti Bez-

borodkovi, aby pi podepsání míru dlužní úpis porty, znjící na dvanáct

milion piastr, roztrhl, což se také stalo. Krásné sny veliké panov-

nice rozplynuly se jako bubliny, zízení sekundogenitury v Caihrad
zstalo zbožným páním, íše osmanská trvala i po r. 1792 dále —
ale tolik bylo mírem Jasským pece na jev, že vyjma Petra Velikého

žádný panovník ruský nezadal Turecku tolik smrtelných ran, jako tato

žena na trn. (Pokraování.)
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(Pokraování.)

3. Dvody geografické pro descendenní theorii.

Úkazy geografického rozšíení rostlin a zvíat byly od Darwina

s velikou pílí a ostrovtipn rozebírány ve prospch jeho uení o po-

vstání druh. Vskutku také po úkazech morfologických a fysiologických

písluší dvodm zempisným jedno z pedních míst v celé argumentaci

naší. Dvody tyto vyložil tak jasn prhledným a struným spsobem
A. Braun ve své ei „o významu vývoje v pírodopise,"*) že nemohu
nic lepšího uiniti nežli opakovati v podstat jeho výklad.

Zákon fylogenetické souvislosti, jeli podstatný, musí se též jeviti

v rozšíení organism na povrchu zemském, a skuten vykazuje stu-

dium geografických úkaz výsledky, které rozhodn potvrzují takovou

souvislost jejich. Geografie rostlinná jest v tom ohledu zvlášt proto

dležitá, že jest rostlina více než živoich vázána na pdu domácí.

Skoumání na tomto poli vedlo k tomu náhledu, že písluší každému

rostlinnému druhu pravlast njaká, centrum, z kterého poal vycházeti,

a jistý souvislý obor, ve kterém rozšíen jest. Píklady odlehlosti

stanovisk velikými mezerami jsou vždy výminkami, které se dílem za-

nesením semen a zárodk (vtry, ekami, proudy moskými, sthováním

se zvíat, zvlášt ptactva, v pozdjších dobách také lovkem), dílem

roztržením nkteré oblasti po geologických událostech vysvtlují. Tutéž

domnnku možná penésti také na rozšíení rod a eledí neb ád,
a zde není vždy dkaz tak snadný, ponvadž vznik rod a ád na-

mnoze do starších dob pravku zemského se odnáší nežli vznik jedno-

tlivých z nynjších druh, následovn také okrsky jejich vtší jsou,

psobení geologických promn na jejich rozšíení musilo býti trvalejší.

Pece však známe veliké množství endemických, t. j. na jediný vege-

taní okres, na jedinou zemi neb íši obmezených rod, a sice není

jich nikde vtší poet, nežli ve kvten moem obklíené Austrálie a

v nemén oste ohraniené kvten pedhoí Dobré nadje, kteréžto

dle setení Grisebachova pes 400 endemických rod pechovává.

Nkteré jiné velmi známé píklady podávají nám zahradní oblíbené

Fachsie, Cuphey, Petúnie, Pentstemony a španlské eichy (Tropaeolum),

ko rody s hojnými druhy, jejichžto vlast jest výhradn západní

kontinent americký, potom též Chinové stromy (Cinchony), kteréž

v mnohých druzích podle pohoí Andv jižní Amerikou jsou rozšíeny.

Jakožto eledi ist jednotného zempisného rozšíení budtež jmeno-

Kaktovité a Agavovité rostliny, kteréž ze stední do jižní a

severní Ameriky vybíhají. Jestliže nkteré druhy z obou tchto eledí

i Ober die Bedetttaog der Entwieketang in der Naturgeschichte. Berlin 1872.
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také i na naši východní polokouli se spatují, pochází to dle bez-

pených pramen od pisthování se jich v dobách novjších.

Tím, že souvisí rozšíení rostlin s jejich pomry systematické

píbuznosti, vysvtluje se také ten úkaz, že jest soustavný ráz kvteny
rozliných zemí tím rozdílnjší, ím více jsou tyto zem oddleny
pirozenými pekážkami volné komunikace mezi nimi, zvlášt moi,
vysokými horami, pouštmi, a ím déle nazpt v pedvku geologickém

toto odlouení se udalo. Klimatická povaha zemí nemá však úinku
na systematický ráz kvteny ; od ní závisí sice jakási fysiognomická

podobnost pokrovu rostlinného, le podobnost taková mže na podob-

ném pizpsobení velmi rozdílných soustavných initel k stejným pod-

mínkám fysickým se zakládati. Jestliže však pece v daleko odlehlých

avšak klimaticky shodných oblastech rostlinných na p. krajinách

severní a jižní touy, anebo v stejných asi šíkách starého i nového

svta pekvapující pípady blízko píbuzných rostlin se vyskytují, chtjí

nkteí spisovatelé shodnost tuto vysvtlovati domnnkou, že snad od

dávnjších dob oddlené ady vyvinujících se forem rostlinných, dle

podobných zákon pokraujíce, také k velmi podobným dospli koncm.
Pes to prese všecko musíme s podobnými výpomocnými výklady velmi

opatrn a ne bez nejvtší poteby operovati, ponvadž se mnohé sem
spadávající zjevy jiným spsobem pirozenji vysvtlují. Tak na p.
mnohé rody strom jednak v teplejší Evrop a v obdobném pásmu
Asie jsou domácí, jednak v severní Americe a to druhy velmi podob-

nými, druhdy formami specificky sotva se lišícími. Za píklady možná
uvésti rod Diospyros, beštovec (Celtis) , kaštany jedlé (Castanea),

platán a ambro neb styraks (Liquidambar), z nichž nejposlednji

jmenovaný v pední Asii jenom málo rozšíen jest, v podobném ame-
rickém druhu však ze stedních spojených stát až do Floridy sáhá.

Pítomn jsou sice druhové jmenovaných rod daleko od sebe oddleni,

ponvadž ani na západní ani na východní polokouli nedosahují polár-

ních blízko se stékajících krajin. Le zcela jiný pedstaví se nám
obraz, popatímeli na kvtenu z doby terciární ! Vizme tam nepochybné

pedky tchto nyní od sebe odervaných a v nevalném okruhu obme-
zených druh v rozšíení tém nepetržené souvislém, netoliko jih,

nýbrž i sever Evropy vroubícím, a nepochybn rozprostíraly se též

v severní Americe, jejíž terciární kvtenu posud mén známe, až do

vysokého severu za jiných než nyní klimatických okolností. Fossilní

nález platánu na ece Mackencie vydává o tom ovšem ješt osamotnlé
svdectví. Z tetihorních vrstev Grónska, severského to stedišt mezi

obma díly svta znám jest Diospyros, kaštan, ambro i platán, tento

též z Islandu a Špicberk.
K druhm, které v terciární dob v Evrop byly rozšíeny a též

vysoko na sever dosahovaly (do Špicberk), náleží také tisovec (Taxo-

dium distichum), avšak tisovec zmizel již v diluviální dob v celé

Evrop docela, zachovav se však v severní Americe, kdež od Delaware

na jih až do Mexica rozšíen jest. Akoli jest to nyní typus doista

americký, povstal dle Heera nepochybn v severním arktickém pásmu,

z ehož vysvítá, že z nynjšího rozšíení druh na pvodní pravlast

jejich s jistotou souditi nelze.
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Tytéž dvody, které nasvdují po vtšin aspo spolenému
pvodu jednotník a generací téhož druhu a ponenáhlému jeho se

šíení z jednoho stedu k periferii, jejížto ohraniení netoliko od kli-

matických píin, nýbrž též od povahy terrénu bud píznivého neb ne-

píznivého dalšímu šíení závisí; — tytéž dvody možná uvésti také

pro spolený pvod druh z jednoho pvodního rodového represen-

tanta, a za spolený pvod rod v též eledi, ježto i rod i eled
nezídka poukazuje k stedisku, ze kterého se udalo rozšiování jednak

jednotlivých druh, jednak rod k periferiím. Pípady, které tomuto

pravidlu jednoduše podíditi nelze, vysvtlují se tím. že buto n-
kterým z nahodilých, rychle a nepravideln psobících prostedk roz-

šiovacích kmenová starší forma byla daleko zanesena, anebo že pro-

mnami geologickými (potopením ásti pevné zem a roztržením sou-

vislých kontinent a ostrov, vyzdvižením se vysokých pohoí), dále

pak pemnami fysikálními pdy a ponebí souvislost dívjší byla pe-
rvána a velké mezery povstaly, tak jako se to má s jednotlivými

druhy (na p. Erythronium dens canis a Anthemis montana v echách),

které na nkterých od hlavní oblasti daleko oddálených a isolovaných

stanovištích jakožto zbytky dávnjšího obecnjšího rozšíení považovati

se musejí.

Originárním pvodem nikterak se nevysvtlují uvedené pomry
v rozšíení druh, rod i ádv ; nebo kdy bychom i pijali náhled,

že za podobných podmínek v rzných koninách tytéž neb podobué

druhy, rody a ády samy o sob povstaly, odporovali bychom tím

onomu skutenému pozorování, že rozšíení rod a eledí nikoliv na

stejnostech neb podobnostech klimatických nezávisí, naopak rozliné

druhy téhož rodu asto nejrznjším okolnostem klimatickým pizpso-
beny bývají.

4. Dvody paleontologické ve prospch descendenní
t h e o r i e.

Akoliv se obyejn paleontologické dvody v podobných roz-

pravách rády na prvním míst uvádjí, vykazujeme jim zde s dobrým
rozmyslem místo poslední, ponvadž dle náhledu našeho úkazy zero-

znalecké vývoj íší ústrojných v nejmenší míe jen dokazují a vlastn

jen tehdy potvrzují, jestliže vývoj takový z dvod jiných, totiž výše

uvedených, pojištn jest.

Jest sice nepochybilo , že tvorové obou íší ,
jak sled vrstev

zemských dokazuje , celkem a v hlavních rysech v postupu soustav

pirozených po sob na povrchu zemském následovali, ale o píin
tohoto soustavného postupu geologie nic jistého nám povdti nemže.

rn ale, jestliže vývoj íší, jmenovit rostlinstva, kteréž zde více na

zeteli máme , tvarozpytn, soustavn a fysiologicky co nepochybný

^tvrzen jest, pak slouží také paleontologie k potvrzení tohoto vývoje,

nebo se s ním co nejlépe shoduje ; výminky z toho, které paleonto-

logie ovšem tak dobe jako geografie organism pipouští, a kterých

nkteí geologové využitkovati chtli proti Darwinismu, probereme po-

zdji v kapitule o námitkách odprc.
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V krátkosti jsou výsledky geologické tyto : Nejstarší rostliny

známé jsou moské asy, fukoidy, jediné to rostliny, které z nejdolej-

šího oddlení pechodní ili paleozoické doby, z kambrické formace na
jevo vyšly. V silurské formaci po oné následující vyskytují se krom
téchto jen velmi spoe poátky pozemních kapradin, tedy již cévnatých

tajnosnoubc. V tetím oddílu, devonském, vystupují na jevišt hoj-

njší cévnatí tajnosnoubci z rozliných eledí, spolu také první po-

chybné stopy nahosemenných rostlin (Gymnosperm). V kamennouhelné

dob docházejí vyšší tajnosnoubci nejvtší rozmanitosti (kapradiny, Kala-

mity, Asterophyllity, Lepidodendra, Sigillarie), Gymnospermy jsou ješt
málo etné, také se jmenují nkteré velmi pochybné Monocotyledony
(palmy). V prvních oddleních sekundární ili mesozoické doby, v Triasu

a Jue panují Gymnospermy, nepochybné jednodložné rostliny se pi-
družují ; v posledním oddílu této periody, v kíd, nalézají se konen
také dvoudložné rostliny, které v tetí dob již dokonalejší vyvinu-

tosti nabývají, a ím více se blížíme dobám historickým, tím více ny-

njším kvtenám se pipodobují, s tím však pro descendenní theorii

rozhodn píznivým, již výše vyloženým rozdílem, že obsahují rody,

které nyní na týchže širokých prostorách jsou vymelé, toliko v daleko

vzdálených krajích (v Americe, jižní Evrop neb Asii) se spatují.

Podobný postup od nižších k vyšším formám systematickým po-

zoruje se skoro ješt patrnji v paleontologickém poádku, jímž se živo-

ichové ve vrstvách zemských objevují. K emuž tuto pro krátkost

toliko všeobecn poukazujeme.

Nebude však nikdo tak zpozdilým, by se domýšlel, vidti v rost-

linných a živoišných posud známých, anebo i všech v ke zemské
uložených a pozdjšího ješt objevení oekávajících zbytcích veškeré

druhy, co jich vbec v geologických dobách na povrchu zemském
životu se tšilo. Obraz, kterýž si o pravkých kvtenách a zvíenách
vytvoiti mžeme, jest dozajista neskonale neúplný, kusý a nedosta-

tený. Nebo okolnosti, za kterých se zkamenliny a otisky rostlinné

a živoišné tvoí, jsou sporé, ídké a nahodilé ; a jemné ástky rostlin

vbec se nezachovávají. Nejmnožší rostliny na zemi žijící zetlí neb

uhnijí po své smrti úpln a tvoí beztvárnou prs ili humus, ve kterém

bunný sloh i pevnjších ztvrdlých a zdevnatlých ástek nedlouho

se zachovává. Rostliny našich les, polí, luk, horských chlum v mi-

lionech a milionech generací klesají v kyprý svj hrob, ani nejmenší

stopy nezanechávajíce. Nemáme píiny domýšleti se, že by tomu
v dávnjších dobách bylo bývalo jinae. Mohou se tedy ze zemských
rostlin zachovati pouze listy, ratolesti, plody rostlin poblíže vod ro-

stoucích, které se náhodou dostaly do bahna jílovitého a do tiché

zátoky, do které nezasahovaly proudy rychle tekoucí neb vlnobitím

zmítané vody. Toliko v rašelinných bainách jest zachování se zbytk
rostlinných nezetlelých lépe možné, a proto jsou nejmocnjší ložiska

rostlinných , dílem ješt v anatomické struktue dobe zachovalých

zbytk, ložiska uhelná, práv v starovkých rašelinách vytvoená. Též
i moské otisky a skamenliny nemohou se tvoiti všude v moi, nýbrž

opt jen v tichých zátokách s jemným, jílovitým, hlinitým neb vápnitým

mkkým dnem. Možno tedy anobrž pravd podobno, že rody a eledi
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v nkteré formaci náhodou zachovalé nebyly všude a vždy jediné, které

tehdy žily, aniž tvrditi lze, že rody a druhy, které se v nkteré for-

maci nenacházejí, naprosto v té dob na zemi býti nemohly.

Avšak tato nedokonalost památek paleontologickýck není s to, aby

úsudek náš, že geologie ponenáhlý postup organických forem dokazuje,

oslabiti mohla. Nebo se nedá mysliti náhoda taková, že by se ze všech

rostlin v nejstarších vrstvách pouze asy, v pozdjších pouze cévnaté

tajnosnubné, v ješt mladších vedle tch toliko gymnospermy a teprva

v nejmladších též dikotyledony byly zachovaly, akoli ve všech dobách

ze všech tchto oddíl rostlinstva by byly na zemi obývaly. Spisovatel

lánku o stáí orby v Jahnov týdenníku, E. Piirkyn, odporuje vývoji

neb i jen postupnému vznikání rostlinstva a živoišstva na zemi a ped-
stavuje si možnost, že geologické stejnojmenné formace, které se vbec
celkem za souasné na celé zemi pokládají, v skutku mají velmi rozliné

stáí. Ponvadž v Sibii z mladších evropských formací toliko nejnovjší

diluviální neb tvrtohorní formace se nachází a neprostedn na kamenno-
uhelné spoívá, soudí Purkyn, že sibiská diluviální formace musí býti

daleko starší než evropská, že tedy v severní Asii diluviální rostlinstvo

a živoišstvo žilo s rostlinstvem a živoišstvem terciárním neb i kí-

dovým nebo i triasovým v Evrop. Pokládá tedy za možné , že za

asu, když v Evrop doba tetihorní a kídová panovala, v stední

Asii již tytéž stromy existovaly, které nyní v Evrop rostou. Z Asie

pesthovaly se tyto druhy do Evropy v tamjší terciární a diluviální

dob. Kde se ale tyto druhy díve nalézaly, nežli skládaly kvtenu
stedoasiatskou, to prý teprva ukáže dokonalejší znalost všech vrstev

ve všech dílech svta a podmoských usazenin, a jestli vbec zbytky

se zachovaly. Zmny ve floe a faun po sob jdoucích formaci vy-

svtluje tudíž Purkyn nikoli ponenáhlou pemnou forem organických

a povstáváním nových druh, rod i ád, nýbrž nestejným jich rozd-
lením v rozliných ástech povrchu zemského v stejné dob a neustálým

sthováním se jednch z jednoho kontinentu do druhého a vymíráním

neb vysthováním se devnjších obyvatel v tomto druhém kontinentu.

V tomto náhledu upírá se rostlinstvu a živoišstvu vývoj dsledn
z té píiny, ježto se v nm také vývoj naší zem (dle theorie Kantovy

a Laplace'ovy) popírá. Zem naše byla by dle toho odvná s veškerým

svým tvorstvem nyní žijícím a dávnji vyhynulým ....
Nelze upíti dmyslu tm a jiným námitkám Purkyovým proti

panujícím theoretickým pedstavám a výkladm geologických fakt. Nic-

mén nemohu uznati, že by mly tolik váhy, aby jimi nejpovšechnjší

resultát, postoupné vznikání tvorstva na zemi, byl pochybným uinn
neb dokonce vyvrácen.

Akoli valné prostory na zemi jsou posud neprozkoumány, akoli
vla-tn jenom Evropa souvisleji geologicky prozpytována, akoli o pod-

moských nynjších vrstvách málo neb nic nevíme, musili bychom
pece ve starších vrstvách, které v skutku známe, aspo nkde na-

lézati na p. mezi rostlinami kamennouhelnýrai také hojné palmy (ska-

menliny v uhlí za ásti palem považované jsou pochybné) a dikoty-

ledony, nehled k tomu, jeli kamennouhelná formace všude stejn stará

ili nic, ponvadž nelze jinak pochopiti, aby všude ve florách kamenno-
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uhelných jenom ty jisté cévnaté kryptogamy a gymnospermy byly se

nalézaly, mono- a dikotyledony ale souasn práv nkde jinde.

Možnost, že se snad nynjší evropské rostliny najdou nkde v starých

podmoských vrstvách, jest píliš problematická, než abychom s ní

vbec poítati smli. Že by se byly palmy a dikotylní stromy nebyly

mohly tak dobe zachovati jako kapradiny, kdy by i s nimi byly po-

spolu obývaly, nelze tvrditi, aniž možná za to míti, že by tyto stromy

jenom na horách, na místech, kde se uhlí netvoilo, byly žily, žádné

však na pobežích a u bain, na nichž jak známo uhlí se tvoilo;

vždy tak mnohé palmy na pomoí a podle beh ek nejradji sídlí.

Kdy bychom chtli na chvíli pipustiti, že rostlinstvo a zvíectvo

každé mladší formace nikdy nepovstalo nov tam, kde je nalézáme, a

v dob té, která tou kterou formací jest naznaena, nýbrž že odjinud
se pisthovalo, a že již ve všech dívjších- dobách na zemi nékde žilo, ne-

mohl by ráz kvten a zvíen v posloupných formacích býti takový, jakým
skuten jest, nemohly by na p. ve vrstvách stedoevropských zacho-

valé zbytky následovati celkem (by i ne v podrobnostech) v takovémto

postupu systematickém, jakýž jsme svrchu strun naznaili, ponvadž
mezi sthováním se a mezi soustavnou hodnotou nemže býti rozumné
spojitosti. Pouhým sthováním se mohla se sice složitost kvteny mniti,

co se druh, snad i rod a ad dotyce, na sthování to teba v pale-

ontologických závrcích velmi piln míti ohled, nemajíli závrky ty

asto s pravdou se minouti; avšak nepopiratelný systematický postup

v organismech rzných formací jest výkladem pouze migraním, jaký

Purkyn podává, naprosto nevysvtlitelný, vyvrací jej tak dokonale,

jak vbec rozumovou konklusí nco vyvrátiti možno. Proti migraní
theorii této svdí dále ta okolnost, že nejstarší formace na celé zemi,

pokud jsou známy, shodují se ve svém tvorstvu, kdežto formace ím
mladší, tím rozdílnjší mezi sebou, tím podobnjší k nynjším florám

a faunám v týchže krajinách, což jen bžným geologickým výkladem

vysvtliti možná.

Postup v objevování se a to sice ve vznikání tvorstva na zemi

zstává tedy i po tchto námitkách nepopiratelný. Více nežli postup

sám ovšem paleontologie nedokazuje, ana nepodává žádných dát,

z nichž by se na originární pvod neb na descendenci souditi mohlo.

Nebo jestliže bychom vbec originární pvod druh pipustili, mohli

bychom si pedstaviti, že za podmínek dávnjších, mén píznivých

nižší, za píznivjších vyšší organismy povstávaly, a jestliže v ad
podmínek tch byla njaká stupnice, vysvtlovala by se jakž takž

stupovanost tvorstva v periodách po sob jdoucích. Rozumí se, že

tím jen velmi málo a nic v podrobnostech se nevysvtluje. Rozešení
té otázky nenajdeme u paleontologie nýbrž v dvodech svrchu vyložených.

5. Descendenní theorie jest theorii vývoje a trans-

mutace.

Ukázavše nutnost nauky, dle které všecky soustavné hodnoty jsou

vespolek píbuzný jakožto lenové jedné perozsáhlé rodiny, pikroíme
k tomu, abychom spsob, kterým rodokmen ten se rozvinul, blíže ohledali.
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Descendenní theorie , uící genetické souvislosti všech forem

organických, jest theorii vyvinovací (evoluní). Vývojem z pvodnjších
starších forem povstaly tvary novjší, vývojem povstaly výše stojící

shluky, tídy, ády rostlin z nižších, mén vyvinutých. Vývoj jest vše-

obecnou formou, kterou prochází každá individuální bytost organická.

Celou rostlinnou íši sluší považovati za obrovský organismus.

Že týž záleží z nepoetného množství generací podízených jednotník,

nic nevadí, nebo i strom, jemuž individuálnost, jednotu organickou

nikdo neupe, sestává z velikého množství podízených jednotník,

kteréžto jsou jednotlivé výhonky neb prýty, a jsou dílem stejné dílem

raetamorfosí pemnné ; tyto opt sestávají z jednotník podízených,

ze lánk prýtových neboli ze lánk osních s pináležejícími listy
;

konen i lánky tyto jsou složeny z pemnohých generací bunk,
jakožto nejjednodušších ústrojných jednotník vbec.

Rovnž jest i každý jednotlivý vývoj malou ástkou periodickou

vývoje druhu (specie), vývoj druhu ástekou vývoje rod, eledí,

tíd, a vývoj tch jest ástí všeobecného vývoje obou ústrojných íší,

též i vývoj tchto jest opt ástí všeobecného vývoje celé zem.
Ústrojué bytosti jsou zemzrozenci ; zem naše v mladistvém vku
svém zplodila ze sebe první organismy, chovala tedy vlohu a jako

zárodky k nim již díve v útrobách svých a prostedn též nadání

k vývoji obou ústrojných íší.

V zkušenosti neznáme vbec jiného vývoje nežli vývoje jedno-

tlivého organismu, proež si mžeme toliko z analogií jednotlivého

individuálního vývoje uiniti pontí o vývoji celé íše, a sice se k tomu

nehodí žádný individuální vývoj lépe nežli stromu, periodicky a po

dlouhou dobu v celek velesložitý se vyvinujícího.

Trefn pirovnáme genetickou souvislost soustavných jednot

k stromu, jehožto kmen a starší hlavní vtve pedstavují vyšší sou-

stavné oddíly, mladší vtve nižší hodnoty, jmenovit rody, a nejmladší

ratolesti druhy, nebo strom jest pravý symbol složitjšího vývoje.

Jako strom (jako každý organismus) poíná bukou, tak i první

organismy byly jednobunné. Jakož u vývoji stromu každý nový vý-

honek spoívá na prýtech pedchozích, a spsob jeho vytvoení, jeho

metamorfosy závisí na postavení, kteréž zaujímá v poádku celého

vývoje : tak i každý druh mohl povstati toliko z uritého staršího

druhu, toliko v urité dob vývoje celé íše, a tvar a veškery vlast-

nosti jeho musily býti podmínny tvarem jeho pedchdc. Vyšší tvar

ale vždy pedpokládal celou adu tvar nižších, z nichžto povstal tak

jako i tyto jeden z druhého, takže rostlina jevnosnubná byla toliko

možná z pedcházejícího stupn vyšší rostliny tajnosnubné, tak jako

kvt není možný bez náležitého vývoje níže stojící vegetativní rostliny,

není možný pímo ze semena, tím mén pímo z první zárodení buky.
Ve vyvinování není žádného skoku, žádných mezer, jeden stav

vede ponenáhlou pemnou v stav druhý, z nižšího mén vyvinutého

stupné vyvodí pozvolným zrzováním (ditferencováním) stupe vyšší,

lloiitjSL Také vývoj rostlinstva rausil býti nenáhlý, neodvodnných
skokv prostý, malými odchylkami ped se jdoucí, avšak vedle variace

forem vždy také k ?tŠf složitosti a dokonalosti smující.
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/úkon, kterýmž se spravuje vývoj jednotlivé rostliny, jest zákon

vnitní, v povaze samé té rostliny ležící, píiny taktéž vnitní, an
každý stav jest píinou stavu následujícího. Nicmén písluší také

zevnitním píinám njaký a podízený vliv na celý vývoj. Jednotlivé

fáse jeho, klíeni semen, nasazování kvt a p., závisí co do asu na

zevnjších initelích, teple, vláze a p., jednak i tvar jednotníka jimi do

jisté míry podmínn jest, jakož vidíme na listech vodních a na listech

ve vzduchu vytvoených u téže rostliny. Podobn také si pedstavíme,

že pemny druh, a vnitern podmínné, staly se následkem vnjších

popudv okolní pírody, anobrž že mnohé pemny, kterýmiž rostlina

se pispsobila k podmínkám svého okolí, vlivem zevnitním zpso-
beny jsou. Konen také ješt uvažme analogii zpátení metaraorfose,

když totiž v pozdnjších dobách vývoje místo normálního zdoko-

nalení nastane klesání, pemna to jednotlivých ústroj, celých prýt
neb konen i celé rostliny v tvar mén vyvinutý, hubenjší, chatrnjší.

Tak na p. pemují se listy dišfálu na pozdjších výhoncích v troj-

klané trny, u mnohých luštinatých hoejší ást list v úponky, na

prodloužených vtvích borovic jsou listy zredukovány na nepatrné

šupinky, kdežto na prvním ze semena vyrostlém výhonku jsou to

zelené jehlice. Kokotice po vyklíení ze semena má zelené dlohy a

žije nejprv samostatn zakoenlá v zemi, pozdji vytvouje toliko

malé šupinky a cizopasí pomocí zapuštných koínk na jiné rostlin.

Tato zpátení pemna má vždy své píiny v pispsobení se zvláštním

životním úkolm. Trny dišálu slouží za zbra proti zhoubcm, úponky

k zachycování slabé lodyhy, šupinovitými listy uspoí rostlina výtvorné

látky k jiným úelm, když assimilace list ásten neb docela se

stává zbytenou. Podobnou zpátenou pemnou ústroj díve po úsudku

našem dokonalejších povstali zajisté rozliní druhové práv s úponkami,

trny, šupinkami na míst dokonalých zelených list, s pouhými rudi-

menty koruny, tyinek, semeníka, když totiž zmnil se úkol fysiolo-

gický jistých ústroj anebo dokonce úd nkterý stal se nepotebným.

Podbílek (Lathraea), jenž na koenech strom cizopasí a celý toliko

šupinovitými listy odn jest, zajisté jest zpátení pemnou lupenaté

Scrofulariney, hnilák (Monotropa hypopitys), jenž v trouchnivjící prsti

žije, podobn jenom šupiny nesa, povstal zpátenou metamorfosí njaké
Ericacey (Pirolacey). Jeli njaký tvar rostlinný mladší ale redukovaný

anebo jeli starší mén vyvinutý, to z porovnání s píbuznými bývá

obyejn snadno rozhodnouti. Co se zvlášt uvedených pípad dotýe,

jest zajisté život samostatný s vlastní assimilací pvodnjší a pravidlem

nejvšeobecnjším, tedy také tvar zelených lupen, kterýž s assimilací

nerozlun spojen jest. Nelze tedy mysliti, že by Lathraea a Monotropa

byly tvary pvodnjší, ostatní pak Scrofulariney a Ericacey z jim po-

dobných devnjších pedk odvozeny. Podobn houby, a je pro ne-

dostatek chlorofyllu pokládáme za rostliny celkem nižší nežli asy,

nejsou pece pvodnjší než tyto ; nemohly houby existovati díve než

bylo dostatek organické látky assimilací zplozené a zetlívající, tedy

musily nejnižší asy býti mnohem díve nežli nejnižší houby, z nichž

nkteré na vysoce vyvinutých rostlinách nebo v nich cizopasící mají

zajisté velmi pozdní vznik.
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Vývoj organických íší stanoven jest zápasem dvou princip,

totiž stálosti ddiné a promnlivosti (variability). Stálostí ddinou
vysvtluje se shodnost znak, píbuzenská podobnost forem, jak druh
tak i rod a ád, promnlivostí vysvtlují se rozdíly tchto píbuz-

ných forem. Kdy by vládla pouhá promnlivost, rozprchli by se tva-

rové do nekonena a nebylo by žádné hlubší srovnalosti mezi nimi,

za vlády pouhé stálosti ddiné nebylo by se ústrojenstvo nikdy dostalo

nad nejnižší jednobunné prvotvary, které nepochybn nebyly ani

rostlinami ani živoichy rozhodnými, nýbrž indifferetními protisty : ne-

bylo by tedy žádného vývoje. Analogii spojené ddinosti a promn-
livosti máme na nynjších známých druzích. Každý druh zachovává

jistou sumu znak stálou ve všem potomstvu, avšak skoro všecky

druhy podléhají též vtším menším promnám, kterýmiž nové odchylné

formy povstávají. Dobe praví z té píiny A. Braun, že jest povstá-

vání odrd, kteréž ped našima oima se dje a co nejpodrobnji vy-

zkoumáno býti mže, jediným pravým klíem k pedstavám o povstání

druh. „Jestliže výsledk, nabytých takto v užším kruhu, užíváme

k objasnní výjev v širších kruzích, jednáme úpln správn, ponvadž
ostrých hranic mezi odrdami, kmeny a druhy vlastními v skutenosti

není," praví týž dmyslný spisovatel.

Uvážímeli, že ddinost a promnlivost jsou antagonisté, mžeme
si o vlastnostech mnohých starších, již vymelých druh zcela dsledn
uiniti jakési pontí. Ddiná stálost druh starších musila býti mén
dokonalá a všestranná nežli jest stálost odrozených druh nynjších.

V téch znacích, kterými se liší nynjší druhy jednoho rodu, nemohl
druh pvodní toho rodu (bylli totiž, jak pedpokládáme, jen jeden)

míti stálost, nýbrž toliko v tch znacích, které celému rodu pináležejí.

Promnlivost tohoto domnlého pradruhu svého rodu byla o tolik vtší,

o kolik menší byla jeho ddiná stálost. Jdemeli ješt dále nazpt,
tedy není jinak, nežli že stálost druhu, z nhož více rod se všemi

jich druhy vzniklo, toliko ve znacích všem tm rodm spolených zá-

ležela. Druh zakládající nový ád byl stálým toliko v charakterech

celému ádu spolených; rostlinná pramáti (mohlo jich však býti také

více) vyšší tídy osvdila ddinou stálost toliko v znacích celé této

tídy, všecky ostatní znaky byly zajisté promnlivé. Nejmenší míru

ddiné stálosti a nejsvrchovanjší promnlivost mly ovšem prabuky
rostlinné, z jejichž potomstva povstal celý rodokmen íše.

Tuto nemén potebnou jak jednoduchou úvahu opomenuli jak

stoupenci tak i odprci Darwinismu. Prvnéjší, jakož i Darwin sám
upadli v osudnou, od protivník využitkovanou chybu, že bud popírali

bud jen co zdánlivou omlouvali zkušeností tvrzenou stálost druh,
domnívajíce se, že stálost druh s naukou descendenní spojiti nelze;

druzí zastávajíce se na svém písn empirickém stanovisku stálosti druh,
popírají zase z té píiny theorii descendenní. Darwinisté ví následkem
toho v nekonenou, a v náramn dlouhých dobách velmi povoln
a tudíž nepatrn psobící promnlivost druh, v emž ale jsou v od-

poru s induktivní'' ii/n;inou pravdou; odprci jejich zase myslí, že

dráhové, ponvadž jsou stálí, nemohli povstati pemnou jiných druh.
Myslíme vsak, že oba tábory jsou v neprávu. Protivníci descendenní
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theorie jsou na omylu ; nebo stálost druh znamená toliko nepromen-

livost stálých jejich znak v budoucnosti, nikoli také nepromnlivost

týoliže znak v minulosti. Patrným toho dokladem jsou plemena stálá,

jejichžto zvláštní stálé znaky u pvodní formy téhož druhu musely ovšem

býti nestálé. Z této nejasnosti pojm pošly velmi nerozumné námitky

proti Darwinismu, ku kterýmž se pozdji navrátíme. Jediný, filosofickým

duchem a spekulativností nad jiné pírodozpytce vynikající Fechner seznal

nutnost pisuzovati pímým pedkm nynjších druh ím starším tím

vtší promnlivost, tedy menší ddinou stálost. Jelikož pak prbhem
vyvinování promnlivosti ubývalo, stálosti ddiné pibývalo, piítá
Fechner organické íši tendenci h stálosti (das Princip der Tendenz

zur Stabilitát). *)

eený princip jest opravdu výsledkem geniální spekulace, dedu-

kován s nutností ze dvou na jisto postavených premiss, ze stálosti druh
totiž a z principu descendence. O dkazech této bylo již výše s dostatek

jednáno; co se pak týe stálosti druhových znak, domýšlejí se sice

Darwinisté, že znaky tyto, tebas i po dlouhou dobu v mnohých gene-

racích stálé, pece jednou, po tisících a stotisících let se zmní. Ježto

domnnka ta pro dlouhost budoucího asu, na který se tu odkazuje,

verifikována býti nemže, musíme se ohlednouti na zpt do as mi-

nulých, ze kterých máme památky pro stálost tuto neb proti ní svdící.

Že stálost druhová netoliko na kratší dobu, nýbrž skrze rozsáhlé

dlouhé vky v platnosti zstává, soudí se ze shodnosti rostlin a zvíat,

jejichž pozstatky ve staroegyptských hrobech nalezeny byly, s druhy

posavad žijícími; ale mnohem více ješt znaí nepopiratelné faktum,

že zbytky rostlin a zvíat v starých náplavech (diluvium) z vtší ásti,

a již leckteré v tertiárních vrstvách s druhy souasnými, nijak nezm-
nnými se shodují. Okolnosti vnjší, podmínky životní, zápas o život,

a cokoli ješt v Darwinov smyslu jakožto píiny promn uvésti možná,

od tch dob zajisté rozmanit se mnily. Pakli pes to prese všecko

druhové tito se nezmnili, nemáme nižádné vdecké píiny, abychom

o stálosti, tak dlouhotrvalou indukcí stvrzené pro všecku budoucnost

pochybovali. **)

Wigandv odpor protiv Darwinismu opírá se hlavn o tuto slabou

stránku Darwinovy theorie, ale Wigand netuší rovnž tak jako Darwin,

že stálost druh nikterak se nepíí descendenci organism, jakmile

Fechnerv princip tendence k stálosti v pírod pochopen a uznán jest.

Nerozeznávaje druhy stálé a promnlivé ve vývoji rostlinstva pichází

Wigand k nejpodivnjším námitkám, které všecky v tomto omylu pramen

svj mají. Chcemeli však porozumti, kterak byla možná celá soustava

nynjších organism, kteráž se z nejnižších i nejvyšších a nejpokroilejších

forem skládá, musíme uznati, že ustálení v druzích dlo se hned od

poátku celého vývoje na všech stupních, tedy i na stupni jednobunných
as (Diatomaceí, Desmidiaceí a pod.), a skuten nalézáme v starých

*) Ve spisu: „Einige Ideen zur Schopfungs- und Entwickelungsgeschichte

der Organismen. Leipzig 1873."

**) K výsledku tuto vyloženému pišel jsem již ped 8 lety, dlouho ped
Fechnerem a vyložil jsem jej ve Sborníku „Živ" již citovaném na str. 44

a násl., akoliv mi ta vc nebyla ješt tak úpln jasná jako nyní.
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ložiskách diluviálních i kídových specificky vytváené a v množství

jednotník stálost svou jevící formy tchto jednobunných organism.

Ustálením povstaly etné stálé druhy as, hub a jiných Thallophyt

z druh promnlivých, z dalších též velmi promnlivých potomk jejich

povstaly rozliné stálé druhy mechu, z jiných dále promnných všeliké

druhy kapradin a jiných cévnatých kryptogamv
;
jiné promnlivé druhy

povznesly se vývinem svým až do hlavní linie jevnosnubnýck rostlin.

Rodokmen rostlinstva musíme si tedy pedstaviti v ten smysl, že kmen
a celá koruna jeho vtví rozliných generací tvoeny jsou druhy pro-

mnlivými, kdežto nynjší stálé druhy jsou toliko poslední periferické,

le rozlin staré a ve všech výškách kmene vypuela haluzky toho

stromu. Komu by se „druh promnlivý" zdál býti kontradikcí in adjecto,

ten a ekne radji : formy promnlivé a aC tebas ponechá název druhu

toliko formám stálým.

Stáí vyšších a soustavných pojm, stup, tíd, ád anobrž

i rod jest dle toho velmi rozliné, avšak z druh stálých mohou
nkteré i na nižších stupních býti pomrn mladé, k emuž poukazuje

již ta okolnost, že z hub mnohé stálé, na jisté hostitele rovnž stále

a nutn odkázané druhy teprva tehda povstati mohly, když již rozliné

vysoce stojící jevnosnubné rostliny vytvoeny jsou.

Dle této, na zjištných výjevech spoívající pedstavy nepotebu-
jeme ani k vývoji celé íše rostlinné takových nesmírn dlouhých vk
jako Darwin, kterýž neuznávaje stálost druh, oekává promnu druh
již od terciární doby stálých teprva v delším ase, než jaký od onch
dávných dob již uplynul. Nemén se nám vysvtluje bez pomocné njaké
theorie (bez výbru pírodního), pro nenacházíme ani mezi žijícími

ani mezi fossilními druhy tolik menších pechod, kolik jich následkem

pozvolného vývoje íše skuten existovati musilo. Pochopíme snadno,

že se promnlivé druhy nemohly dlouho udržeti mezi formami stálejšími,

ponvadž jednotníci jejich podléhali práv snadnji promnám a do

jiných druh pecházeli. Ježto však fossilní zachování organism jest

velice nahodilé, jenom na jistých píhodných k tomu místech a v n-
kterých píhodných dobách se dlo, porozumíme tomu, pro stálé druhy,

etnými generacemi po dlouhé doby a množstvím jednotník jednostejn

se rozplozující, mly mnohem vtší výhlídky býti ásten pro paleon-

tologii zachovány, nežli druhy promnlivé. Krom toho musíme uvážiti,

že žádný druh nezstal práv toliko na tom míst, kde byl povstal,

že se záhy rozšioval, promnlivý druh ale bhem svého rozšiování

musil se promovati, z ehož patrno, že na jisté lokalit, na které se

mnoho od jinud pisthovalých, jinde vzniklých druh nalézalo, nemohou
zárove také všecky pechody býti spatovány.

Konen, komu by se rozeznávání druh promnlivých a stálých

zdálo býti píliš hypothetickým, tomu možná uvésti analogie nynjších

druh, z nichž nkteré jsou ve všech znacích skoro úpln stálé, jiné

velmi promnlivé. Adoxa, Parnassia palustris jsou druhové, ve všech

znacích v nejvyšší míe stálí, jsou to tedy jména konkrétních forem ;

naproti tm jsou druhové z rodu Mentha (máty), Rubus (ostružiny),

rže v tak znané míe promnliví, že jsou druhové tito více mén
abstraktní a neurité pojmy, kterých každý v širším a užším obraezení
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užívati mže, nechceli každou jednotlivou individuální formu toho kte-

rého stanoviska s Jordánem za zvláštní druh míti. Tyto promnlivé
nynjší druhy odpovídají ponkud promnlivým druhm prošlého již

vývoje rostlinstva, akoli dávnjší tyto druhy musily býti ješt mnohem
promnlivjšími. Naproti náhledm písných Darwinist se mi totiž

velice podobá, soud dle dlouhovké stálosti mnohých druh nynjších,

že v podstat vývoj organických íší již ukonen jest a že se promny nyní

již toliko na menší kruhy obmezují, takže jsou promnlivjší druhové

nynjší toliko poslední slabé výbžky a odblesky nkdejších promn-
livých druh. S jistotou o tom ovšem teprva naši potomci za tisíce

let budou moci souditi.

V názorech nkterých Darwinist nalézá se ješt ten omyl, že

chtjí odvozovati druhy ze souasných druh nynjších, jiní sice uzná-

vají, že druhy, z nichž povstali druhové nynjší, nesmíme hledati mezi

živými , ale neumjí udati toho píinu , tak že si Wigand dovoluje

úšklebek, že oni jen proto vyhlašují tyto druhy za vymelé, ponvadž
jsouce v ouzkých mimo svou theorii nemohou vbec takových druh
nalézti. Ze stálých druh však nemže žádný býti pedkem jiného

stálého druhu, ovšem ale mže býti siln píbuzným a v mnohých
ohledech velice podobným k promnlivému pedku jiného druhu. Totéž

platí o pvodu rod, ád a tíd. Mžeme sice s uritostí íci, že se

kapradiny vyvinuly z nejnižších forem mech, jevnosnubné krytosemenné

že pocházejí blízko od kapradinovitých Ophioglosseí , ale nesmíme
v žádném z nynjších stálých druh mech hledati praotce kapradin,

aniž v nynjších druzích z rod Ophioglossum a Botrychium praotce

dvoudložných rostlin, ovšem ale blízké píbuzné praotcv tchto.

Též o jiné otázce nejsou pívrženci descendenní theorie úpln
sjednocení. Otázka ta jest, nasvdujíli zjevy srovnávací systematiky

a morfologie více jednotnému neb kolikeronásobnému pvodu vyšších

jednot od rodu vzhru. Jinými slovy, zdali povstali všickni druhové

jednoho rodu z jediného pvodního druhu aneb snad i jediného exempláe
toho druhu, podobn i všecky rody jedné eledi, všecky eledi jedné

tídy. Anebo máli jeden rod více pvodních druh jinorodých za

pedky, majíli ády jedné tídy kolikerý pvod z tídy nižší. Jednotný

pvod nazván byl také monofyletickým, nkolikeronásobný pvod pak
pólyfyleticlcým. Nejdslednjší názor monofyletický byl by ten, pi-
jmouti pro celé rostlinstvo i živoišstvo jediný pratvar, a z nho odvo-

diti pro každou z obou íší, pro každý stupe neb vzor, pro každou

tídu, ád a rod po jednom zvláštním pratvaru. Nejvíce piosten byl

by názor ten, kdy by i každý pratvar toliko v jednom exemplái se

byl vyvinul. Le pro rostliny a živoichy rznopohlavné nestail by

jeden exemplá, musily by býti alespo dva, a pak není píiny, pro
by jich nebylo také i více. Vbec nebude nikdo veškeré první stvo-

ení ústrojenstva chtíti obmezovati na jedinou prabuku, prvotní ústrojná

síla byla zajisté bohatjší a vstoupila, kdy a kdekoliv okolnosti pály, vy-

tvoením mnohých prabunk na celé zemi v život. Prabunk rostlinných

bylo tedy nepochybn mnoho a tída as mla pemnohé poátky. První

druhy tvoily se z prabunk bud tak, že všecky prabuúky stejným

spsobem se petvoovaly a tudíž i tyto rody nemly by aspo co do
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potu exemplá jednotný pvod, anebo pemovaly se za rozdílných

okolností rozlin, tak že rozliné druhy a další pemnou i rozliné

rody z promnlivých druh mezi nimi se vyvíjeti mohly. Podobn není

také potebí, aby jen jediný promnlivý druh mech byl se vyvinul

v postoupných generacích v cévnatou rostlinu, na p. kapradinu, anobrž

veliká rozlinost kapradin a pesliek spíše nasvduje tomu, že se

každý ten typus z jiného nestálého mechu vyvinul. Co se pak veške-

rého ádu kapradin dotýe
,

jest i velmi pravd podobno, pi veliké

rozmanitosti eledí kapradinových , že se rozešly z nkolika blízko

stojících druh neb i rod mechových, nebo není píiny, pro by jen

jediná neustálená forma mechová odrozovala se oním smrem, jenž ku

kapradinám pivádí. Vbec jest pravd podobno, že rodové a ády
(eledi) pirozené, to jest z druh všestrann píbuzných a v celém

složení svém podobných se skládající, mají pvod monofyletický, aspo
z jednoho druhu, snad i rodu, tebas nikdy z jednoho jednotníka, tídy
však a stupn toliko v jednom neb málu by i fysiologicky dležitých

znacích se shodující, jejichž ády jsou typicky velmi rozliné, zdají se

spíše býti pvodu polyfyletického. Zvlášt tehdy jest to takoka ne-

zbytné, když podízené jich soustavné skupeniny liší se týmiž raorfo-

logicky dležitými a patrn ddin se zachovávajícími znaky, jako

podízené skupeniny nižšího stupn (neb tídy), jenž ve vývoji íše
nutn pedcházel. Tak na p. shodují se krytosemenné výtvarem svých

prašník tak podstatn a základn s výtrusnými listy vratikovitých

(Ophioglosseí), že pvod této tídy v jejich blízkosti zejm naznaen
jest. Nahosemenné však shodují se v prav prašníka dílem (Cycadey)

s kapradinami, dílem (Conifery) s peslikami, ve vajíku však ukazují

ob tídy velikou analogii s plodem koenoplodných rostlin. S tmito,

kteréžto jsou vysoce ale jednostrann vyvinutá haluz vtve kapradin,

nejsou nicmén opravdu blízko píbuzné. Jest tedy pravd podobno,

že se vajíko jevnosnubné vyvinulo aspo dvakráte a možná že i vícekrát

z úkrojku listu výtrusorodného, totiž na haluzi od vratikovitých a na
haluzi od pesliek pocházející ; rovnž i prášník, kterýž jakožto mor-

fologicky mén pemnný úd na obou vtvích zachoval typus výtrusného

listu, z nhož se byl vyvinul. Tedy by mli jevnosnubné rostliny aspo
dvojí rzný pvod.

Tmito úvahami docházíme již k výsledku dležitému, že morfo-

logická shoda jednotlivých ástí nedokazuje vždy spolený pvod rostlin

jimi opatených ve své tíd neb ve vyšším ješt shluku. Analogie

v jednotlivých dílech rozliných souadných skupin jsou asto dosti

spletené, k emuž Wigand vším právem poukazuje, nenásleduje však

z toho, že descendenní theorie Darwinova proto jest nemožná, nýbrž

jen tolik, že úsudek o genetické souvislosti rozliných soustavných

hodnot jest velmi nesnadný a že se na dlouho neli na vždy musíme

vzdáti nadje, moci do podrobná konstruovati rodokmen rostlinstva

a jednotlivých jeho oddíl, ponvadž nemžeme se s jistotou toho do-

mysliti, které shody morfologické jsou následkem ddinosti a které

následkem stejnosmrné variace. Na všechen spsob musí nás nestranii

uvážení všech takových spletených píbuzenských analogií vésti k pe-
svdení, že variace, na které spoívá vývoj ústrojných íší, nebyla
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neuritá, závislá na zevnitních nahodilých píinách, nýbrž že dle

vnitního zákona veškerého vývoje smovala k uritým cílm a koncm.
Pvod rozliných soustavných jednot byl tedy dílem mono- dílem

polyfyletický. Polyfyletický však jenom v tom smyslu, že každý vyšší

vzor neb stupe mnohými koeny vyrostl ze stupn neb vzoru nižšího,

jejž nutn pedpokládá, nikoliv ve smyslu Darwina samého, díve též

Haeckela a jiných, jako by každý stupe neb vzor rostlinný a živo-

išný byl povstal ze zvláštní originární prabuky. Takovému výkladu

odporují tytéž dvody, které jsme proti originárnímu pvodu druh
vbec uvedli, a dle nichž nemohla z prabuky nikdy vzniknouti náhle

vyšší rostlina jevnosnubná anebo obratlovec. Bez toho u rostlin již

velmi dokonalá souvislost všech stup takovému mínní odporuje

;

ale i mezi nejnižším obratlovcem (Amphioxus) a mezi prabukou leží

mnoho stup, o kterých nemžeme mysliti, že by vesms byly vy-

mely, nýbrž musíme je spatovati v ervech a dle Haeckela i v Tuni-

katech. V tom ohledu má Wigand zcela pravdu, že vedle takovéto

polyfyletické descendence samorodé povstání druh jest stejn oprávnno.
Ylastn ale, což Wigand nepraví, jest obojí náhled stejn neoprávnný,
stejn mylný.

Jiný ješt polyfyletický názor utvoil si Naegeli. Ponvadž prý

první organické poátky musily povstati synthesí látek neústrojných

ili zplozením samorodým (generatione aequivoca) soudí Naegeli, že

generatio aequivoca po všecky asy se dla a dje se podnes,

podle zásady, že síly a zákony pírodní jednou platné nemohou po-

zdji pozbyti své platnosti. Naegeli ve smyslu Darwinov ví též

v neobmezenou promnlivost a zdokonalovatelnost druh ; z tchto dvou

premiss iní pak závrek, že jsou nejvyšší nejdokonalejší rostliny nej-

prve povstalé, nejnižší nejjednodušší, na p. asy jednobunné, ze všech

nejmladší. Dle náhledu jeho staly se totiž všecky prvotní asy nejprv

mechy, z tchto pak cévnatými tajnosnubci , z tch jevnosnubnými

rostlinami. Pozdji povstalé prvotní organismy, které nemly ješt tolik

asu k dokonalé pemn, jsou v naší dob cévnatými ta nosnubnými

rostlinami, ješt pozdnjší jsou nejnižšími mechy a nejpozdji až i posud

povstávající jsou asami, houbami a podobnými thallofyty. Nastane dle

toho jednou doba, kdy nynjší tajnosnubné rostliny budou všecky

jevnosnubnými, za to však budou nové tajnosnubné vytvoeny. Abychom
užili obrazu, pedstavme si, že táhnou proudy lidstva do cizí zem,
kterouž chtjí kolonisovati. Dle mínní Naegeliho o polyfyletickém vý-

voji ústrojenstva dlo by se to takto. Pistavší ku behu první eta
zaujala poblíž nho místa, rozložila se zde a vystavla vesnice a

msta. Pišla pak druhá eta, kteréž první kolonie mezitím hojn se

rozmnoživší postupuje ponenáhlu svá sídla, vyklizujíc se z nich a ustu-

pujíc více do vnitka zem, kdež zakládá nová sídla. Každým novým
piplutím lodí s kolonisty opakuje se týž dj, nejprv pibylá kolonie

sthuje se poád dále do vnitka zem, ostatní za ní v tom poádku,
jak byly ku behm pistály. S naší pedstavou o vývoji organických

íší však souhlasí tento obraz. Expedice kolonist udala se jen jeden-

kráte, tito vzdlali jako prvé svá sídla z poátku poblíže moe. Roz-

množivše se však vysýlali ze sebe nové filiální osady dále do vnit
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zem, ale dobrá ást jich ostala trvale v starých sídlech. Též filiální

osady založily héliem asu ze svého stedu nové ješt dále v zemi

ležící kolonie atd.

Následek eeného polyfyletického náhledu Naegeliho byl by ten,

že na p. z nynjších pesliek budou jednou snad duby, z orangutána

lovk. Za to nebyly by nynjší pesliky píbuzný s peslikami
kamennouhelné doby, neb píbuzné tch by nyní musely býti již rostli-

nami jevnosnubnými. To zní velmi fantasticky. Základní chyba celé

této pedstavy jest, že se premisse její, stálá autogonie a stálá pro-

mnlivost druh, píí dvma výsledkm positivní induktivní vdy, tm
totiž, že druhy nynjší jsou stálé a všecky posavadní bedliv provedené

zkoušky ohledn autogonie mly negativní výsledek. *) Kde se totiž

nižší organismy vyvinují, tam se dají dokázati vniklé jich zárodky a

kam se zárodkm organickým náležit zabrání pístup, tam se nové

organismy neobjevují. Jesti to methodologická chyba, když se in-

duktivn stvrzené výsledky z konsekvence njaké theorie. teba sebe

oprávnnjší popírají, nebo theorie má práv podstoupiti zkoušku ohnm
i vodou tím, když se ukáže, že se nepíí žádnému empirickému zá-

konu, nýbrž všecky do oboru jejího pináležící úkazy vysvtluje.

Náš výklad descendcnního pochodu, jakožto pochodu jednotného

(akoli polyfyletického), ze zárodk jedenkráte jen povstalých také jen

jednou na zemi se vykonavšího, nestojí v odporu ani se stálostí druh
nynjších ani s bezdvodností stále se opakující autogonie.

Z této závažné vdecké píiny pokládám náhled Naegeliho, dle

kteréhož by hlavní stupn nynjší v rostlinstvu vlastn ani geneticky

nesouvisely, za mylný, s nepopiratelnými pravdami nesluitelný.

Zbývá však ješt odpovdti k námitce, že pece autogonie,

bylali vbec jednou inná, musila by podnes tvoiti nové prabunky,

táli jako elektrinost, magnetismus a každá jiná fysická síla stále

psobí, nemohouc vymizeti. Tím bychom zavadili až o velmi záhadnou
a nesnadnou otázku po pramenech organického života vbec, o kterou

B6 pokoušelo již nkolikero domyslu. Dle jednch, na p. i dle Naege-
liho vznikl organický život s první protoplasmou, když se neú&trojné

prvky sestoupily spsobem takovým, že z toho molekulární struktura

protoplasmy povstala. Dle jiných jest organický život, molekulární stav

organický vný jako hmota vbec.

Jestliže na poátku z neústrojných látek vznikla látka ústrojím

a z této nejjednodušší organismy, zdá se nám ovšem závrek Naegeliho

býti nutným, že autogonie takováto podnes musí se jeviti. Mohli

bychom se sice odvolávati k neznámým, nyní ale již neexistujícím

okolnostem tehdejším, za kterých se mohlo nco díti, co za nynjších

' V nejnovjší dob Bie pokusy, kterými Ch. Bastian v Anglii a pak
Huizinga v Nizozemska dokazovali /.mna skutenost ssmoploseni, vzbu-
dily velik pohnutí a našly z ásti tž i píznivjšího pijetí, zvlášt
ti Darwinistu a pívrženci .mechaaicko-atomistickéhou názoru svtového,
kterým/, samoplo/.rní z pirozených píin jest pírodovdeckým DOStU
hitem. Avšak i t\ to experimenty jsou k ehi tomu nedostatený, anohrž
Cohn dokázal velmi pesnými pokusy a vý\ ojezpytnýin zkoumáním
drobnohledným, že závrky Bašoanovy jsou neoprávnny. <> tomto

velezajímavém pedmtu zastávají sob pozdji v tchto listech pojednati.

i:;
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zmnných okolností není více možno, avšak jasného si pi tom nic

nedovedeme pedstaviti, a jest to tedy pouhou zástrkou naší nepo-

vdomosti tcli vcí. Avšak správnji hudeme souditi opan jak Naegeli

;

když totiž nyní nic nenasvduje autogonii z anorganism, že nepo-

chybn toho druhu autogonie nikdy neexistovala.

Vdetjší domnnku o pvodu praživota na zemi snad si ui
nímc na této cest. I tehda, když ješt nebyly organismy na zemi,

když dle theorie Kantovsko-Laplaceovské nebyla ješt pevná, vystydlá

kra a na ní vodstvo, v nmž organismy žíti mohly, musela ve mladi-

stvé zemi v jakékoliv form spoívati vloha a zárodek života ústroj-

ného. V nižádné dob nemohla zem naše toliko ze hmot anorganických

sestávati, ponvadž anorganismy dle zkušeností vdeckých neobsahují

v sob nadání neb možnost organism. Neorganická látka sice vstupuje

stále v organismech do složení organického, a opt vylouena z nho
se vybavuje, avšak práv jenom psobením stávajícího již molekulár-

ního života organického. Musíme tedy souditi, že již v mlhovité pra-

látce naší zem dle theorie kosmogenické byl molekární stav organický

veskrze anebo ásten, anebo aspo molekulární sloh takový, kterýž

za pimených okolností pozdjších ve vodách a ve vzduchu mohl

peveden býti ve stav organický (v protoplasma) a kterýž Fechner

jmenuje molekulárním složením kosinorganickým. Z kosmorganického

molekulárního stavu pvodního differencovala se jednak látka organická,

jednak hmoty anorganické. Možná si pedstaviti, že horkem, jež zp-
sobovalo houstnutí hmoty zemské, peveden kosmorganický stav v ne-

organický, že však na periferii, kde následkem silného vyzaování tepla

do studeného prostoru žár stále se scblazoval, kosmorganický stav se

mohl udržeti a že pi srážení se vod na ke zemské a oddlování se

pi oparu vzdušného kosmorganické hmoty klesaly a ve vodách tchto

se poaly vyvíjeti v nejprvotnjší organismy (protisty).

Jest to sice též jen spekulace, avšak spekulace s oborem pro-

zkoumaných zjev dobe se shodující a na dsledných myšlenkách

spoívající. Nebo tolik mžeme míti za jisté, že vznik prvních orga-

nism v jisté dob vyvinující se zem nastal a jenom v této pirozen
byl možným. Dle jiné hypothesy jsou sice kosmorganické zárodky

v prostoe svtové rozšíeny a spadávají s meteory neb jinak stále na

zem, tak že by zem nebyla praroditelkou nýbrž toliko pstounkou
organism, proti emuž však možná všelicos namítati. —

Vývoj, kterýž my s Darwinem a se všemi pívrženci Darwinismu
jakožto nutný postulát k vysvtlení úkaz pírodních pijímáme, záleží

dle analogie odrd a plemen jakož i dle analogie vývoje jednotlivého

nutn v pozvolném pemování tvar promnlivých a theorie evoluní

jest zárove theorií transmutaní neb transformaní.

Naproti tomu vytasil se novji Wigand s hypothesou vývoje bez

transmutace. *) Wigand, jak již svrchu podoteno, vychází od stálosti

druh. Kdežto nejkrajnjší Darwinisté (i sám Darwin) uí principieln

naprosté promnlivosti organism, zastává se Wigand naprosté a princi-

pielní nepromnlivosti organismv. Každý skutený organismus prý

*) Die Genealogie der Urzellen als Losung des Descendenzproblems. 1872.
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jest specificky uren a nemže a nemohl nikdy pekroiti ouzký okruh

podízené variace. Pedce však uznává i Wigand, a mnohem mén
jasn a rozhodn, nežli my tuto iníme, že soustavné a morfologické

zjevy organism poukazují na genetickou jich spojitost. Tyto dv
protivy chce tedy slouiti v jedné theorii a pedstavuje si k tomu cíli,

že promnlivost sáhající nad specifický ráz organismu, mohla toliko

v neuritých, indiferentních hukách (prahukách) sídliti. Vývoj ústroj-

ných íší odehrává se tudíž dle Wiganda na tchto neuritých pra-

hukách. A sice differencují se prabuky rostlinné vbec v potomcích

svých nejprve v prabuky nejvyšších oddíl, a sice (dle vykresleného

Wigandem rodokmenu) v prabuky stélkatých rostlin a v prabuky
listnatých, tyto zase v prabuky mech a cévnatých rostlin, tyto v pra-

buky cévnatých tajnosnubných a jevnosnubných a t. d. Prabuky
hlavních oddíl zplozují ze sebe prabuky tíd, tyto prabuky ád,
ty pak rod, posléze povstávají z prabunk rod prabuky jejich druh
a toliko tyto poslední jsou schopny vyvinouti se v urité skutené
organismy, kdežto prabuky rod, ád, tíd a t. d., mající toliko

nevyvinuté charaktery rodové, ádové a tídní, nemohly se vtliti ve

skutené rostliny, nýbrž v stavu nevyvinuté prabuky navždy ostaly.

Tím spsobem míní Wigand spojiti pontí stálých druh s pontím
genetické jejich souvislosti. Tím míní vysvtlovati, pro mateské orga-

nismy nynjších druh všecky vymely ; byly prý to pouhé nevyvinuté

buky. K tomu všemu domýšlí si Wigand, že podal místo pochybené
prý, se skutenostmi se nesrovnávající spekulace Darwinovy spekulaci

pravou, dslednou a v sob samé možnou, že ukázal píkladn, jak se

liíí -pekulace pravá od falešné.

Souhlasíme s ním, že rozdíl ten píkladem svým skuten ped
nám vystavil, le pohíchu ve smyslu práv opaném. Jeho „theorie

prabunk" jest píkladem spekulace, jaká býti nemá.

Pedn nedostauje tato podivná theorie prvnímu úkolu, jemuž
každá descendenní theorie má dostáti. Možnost povstání takových

druh, které jako ssavci a semenné rostliny první as v mateském orga-

nismu žijí, není ve Wigandov theorii o nic vtší nežli pi iré auto-

gonii. Ilypothetické prabuky žily ve vodách; aby z prabuky ssavce

vyvinulo se zvíe, soudí Wigand, že zvíe svého druhu na míst embryo-
nálního žití vyvinulo se jako žába pemnou larev. Le kdy by tomu
tak bylo, tedy by byl druh, jehož stálost Wigand tak vytrvale hájí,

hned v první generaci velikolepé zmny zažil: vyvinovav se nejprve

jako žába, vyvinoval se napotom již poád jako ssavec. Jevnosnubný
rostlinný druh, vyvinovavší se v první své generací jako mech neb

kapradí, vyvinoval se napotom ze semena! Takovou pemnu ani žádný

Darwinista jakživ nepipouštl.
Za druhé jsou Wigandovy prabuky nco zhola nemožného, ne-

rozumného, a to, co on vývojem jejich nazývá, jest od pravého vývoje

pedaleko vzdáleno. Wigandovy prabuky, kteréž mají pedstavovati

typus rodu, ádu a t. d. a nemohou se v rostliny vyvinuté vtliti,

ponvadž se jim nedostává znakv individuálních, jsou nepíslušn
zvnné abstraktní pojmy a nejsou nic lépe možné nežli personifikovaní

bohové. Této povaze „prabunk" odpovídá také domnlý vý\oj,

43*
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nebo proces, kterýmž ty buky mají ze sebe povstávati, jest toliko

logická analysa pontí systematických, sestupující od nejvyšších pontí

až k nejnižším, totiž k druhm. To však není nižádnou analogií vývoje

vbec; jako vývoj jest takovýto postup, pímo eeno — nesmysl.

Heslo ze Shakespeara, které Wigand postavil v elo svého díla, a

kterýmž zamýšlí trefiti Darwinismus : „Tu vizte, co z rozumu mž se

státi, když po zakázaných se krade cestách" — toto heslo hodí se

výborn k oznaení jeho „genealogie prabunk."

6. Píiny transmutace organism.

O píinách transmutace proneseny jsou rozliné náhledy, hlavn

od Lamarcka, Geoffroye a Darwina. Lamarck, poínaje od zvíat, vy-

svtloval zvláštní pimenost tlesných údv k úelm životním ze

spsobu živobytí, z návyk a poteby každého živoicha. Býkovi na-

rostly rohy, protože ml potebu a snahu trkáním brániti se nepíteli,

žiraf prodloužil se krk, když jej dlouho a asto natahovala, chtjíc

listí z vtví vyšších dosáhnouti, kachn cviící se v plavání narostly

plovací blány mezi prsty, u lovka, když zaínal se vzpimovati a

choditi, ale pedních okonin k chápání používati, vyvinulo se zvláštní

šlapadlo nohy a zvláštní pohyblivost ruky a t. d.

Naopak dlouhým neužíváním nkterého ústroje ústroj sám zakrnl

a pozbyl svého zábyvu. Krtek v zemi ryjící, mloci a jiní živoichové

v tmavých jeskyních žijící mají zakrnlé, asto kozí potažené oi,

peživavci, našlapující toliko na dva prsty nohy, mají ostatní prsty

zakrnlé, velryb, která se malými zvíátky, kteréž celé polyká, živí,

zakrnly zuby a nalézají se toliko u zárodk.

Z filosof ujal se Schopenhauer Lamarckovy transmutaní theorie,

ježto se jeho metafysickému podkladu všech vcí, totiž vli, velmi

dobe hodila. Ovšem vlí nepodává se žádné pírodnické vysvtlení,

neb ekneli se, že býk má rohy, ponvadž chce trkati, jest to s pí-

rodnického stanoviska pouhá tautologie a mohla by se také obrátiti.

Akoliv sice jest fysiologicky správné tvrzení, že úd, na p. sval,

plíce, cviením se sílí a zveliuje, necviené údy však oslabují a do-

konalosti svého zábyvu pozbývají, pedpokládá pece všeliké cviení

pvodní schopnost ku cviení takovému a zanedbávání nkterého ústroje,

díve užívaného, pedpokládá zmnu v náklonnosti a spsobu života

toho kterého živoicha. Jestliže pedkové býka nemli roh a tedy

také pudu trkati, nemohli také cviiti úd, jehož se jim nedostávalo,

a zstává tedy vždy nevysvtleno, kterak povstal v nich pud, jehož

díve nemli. Rovnž tak se nevysvtluje zmna ve spsobu života

u pedk krtkových, kteí majíce oi k patení, žili na povrchu zem
a na svtle. Pro napadlo pedkm kachny bez plovacích blan a bez

poteby tráviti život na vod, že se pokoušeli o plování, kdežto slepicím

neb holubm podobná choutka nikdy nepijde?

U rostlin, jimžto se toliko v metafysickém smyslu vle piítati

mže, jest nepípadnost podobných výklad ješt zejmjší. Akoli
šupinovité, nezelené listy Lathraey nepochybn povstaly tím, že za-

mnily život samostatný s cizopasnictvím, totiž že pestaly upotebovati
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listy k assimilaci, nevysvtluje se tím nikterak saraa ta veliká zmna
v život rostliny.

Jinak hledí vysvtliti transmutaci Geoffroy St. Hilaire, piítaje

zmny organisace pímo zmnám vnjších píin, psobením sil obecných,

jako svtla, tíže, tepla, vbec tedy zmnám okolností, ve kterých se

octla rostlina neb živoich. Zkušenost však ukazuje, že odrdy povstalé

pímým psobením zevnitním jsou málo stálé, tak že pemnný tvar

navrátí se zase ve tvar pvodní, když se píiny oné zmny odstraní.

Darwin, Xaegeli, Kerner a j. se v tom shodují, že stálejší odrdy a

plemena povstávají bez znatelných píin zevnitních, což tedy tím

více musí se tak míti se stálými druhy. Stálost druh z terciární doby

až do nynjška shledávaná, vzdor všelikým zajisté zmnám vnjších

agencií možná a skutená odporuje tak jako i jiná souasná pozorování

oné theorii. Na všechen spsob mohl pímý vliv vnjších okolností pi
pemn druh toliko podízený význam míti.

Oba tuto vyložené výklady shledány záhy býti nedostatenými.

Mnohem vtší platnosti a slávy mezi vrstevníky požívá Darwinv výklad,

kterýž on sice jen co hypothesu vyslovil, ale tak úzce a jako nutn
s descendenní theorii spojil, že se oboje v jeho spisech ani nedá od

sebe odlouiti. Povstávání druh vysvtluje Darwin tímto spsobem.
Variace a ddinost jsou dv hlavní vlastnosti každého organismu, na

kterých spoívá vývoj druh. Avšak na tch není dosti, nebo variace

dje se v rozliných smrech bez cíle a vnitní zákonitosti. Odrdy
mohou býti bud prospšné a pimené životním úelm, bud nepro-

spšué, bud obojetné. Variací pouhou povstal by chaos, nikoli lánko-

vitost a postup v soustav organism. Jest tedy potebí jakés ídící

a samodk k vyšším stupm vodící moci, takoka síly zevnitní. Tuto

shledává Darwin ve výbru pírodním, kterýž nastává nutn v zápasu

o život mezi soupeníky organickými. On totiž vychází od zkušeností,

kterých nabyli pstovatelé zvíat a rostlin. Tito bedliv sledují všecky

dost malé variace na p. na domácích zvíatech se jevící, z tch vy-

bírají neb vybrakují ty, které se jim k jistým úelm vhodnými býti

vidí. Oddlili je od ostatních a rozranožujíli je v istém plemenu, tedy

se ty znaky, pro které je vybrali, nejen zachovávají, nýbrž i ješt

v následujících generacích, když se výbr stále opakuje, stupují a

zdokonalují, zárove též stálosti nabývají. Tím spsobem možná vy-

pstovati nová stálá plemena zvíat i rostlin.

Ponvadž se druh od plemena toliko stupnm ne však podstatn

liší, domýšlí se Darwin, že druhové v pírod samé povstalí vytvoují

a ustálují se podobné jako plemena pstovaných zvíat a rostlin. Místo

výbru uvdomlého zaujímá tam nevdomý výbr pírodní (natural

selection), kterýž se takto vysvtluje. V pírod vládne všude boj a

zápasení o existenci. Nejenom pronásledují a hubí jedna zvíata druhá,

nýbrž i zárodk stále se tvoících jest tolik, že nemají všecky vedle

sebe místa k vývoji svému, že jeden druhému ujímá potravy, místa,

.1 a t. d. V tomto zápasu rozhoduje pednost tlesná, jednotníci

silnjší, statnjší, k pijímání potravy, k vyhledávání svtla, vbec
k úelm životním za jistých okolností nejspsobnjší ostávají ; tím se

též nejvíce rozplemeují a rozšiují.
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Slaboši, v nkterém z tch ohled chatrnji organisovaní jsou

utlaováni ostatními a hynou bud nedostatkem svtla neb potravy.

Nejurputnjší jest tento boj mezi jednotníky a varietami velmi podob-

nými, odkázanými na stejné poteby, mén prudký mezi druhy, které

ásten jiné poteby mají, na p. jiné látky ze zem berou, jiný stupe
svtla žádají a p. Výbr pírodní nevdomý záleží tedy v tom, že

spsobilejší k životu jednotníci vrchu nabývajíce se zachovávají a roz-

množují, mén spsobilí zacházejí. Jako mezi jednotníky jednoho druhu,

jedné odrdy, musí zápas ten se díti také mezi jednotníky rozliných

odrd, rozliných druh, jsouli životní jejich poteby a podmínky velmi

podobné neb stejné. Vylíeni tohoto zápasu o život a výbru pírodního

mnohými píklady jest originální zásluhou Darwinovou. Až potud po-

hybuje se uení Darwinovo na pevné a reální pd.
Další chod jeho myšlenek jest tento. Povstanouli variace rozliné

málo rozdílné z jedné mateské formy, nastane mezi nimi zápas o život

;

která z nich i v nejmenší míe má njakou pednost životní, má vy-

hlídku petrvati formy ostatní, a variace, která v ní jistým smrem
se stala, pokrauje smrem tímto i dále, stávajíc se tím vždy pro-

spšnjší pro organismus sám. Tak tedy vypstuje jaksi výbr pí-
rodní z nahodilých variací stálé výhodné znaky k náležité dokonalosti,

na p. kídla na semenech a plodech, jimiž se lépe a dáleji vtrem
roznášejí

,
plovací mchýky u vodních rostlin, blány plovací vodních

pták a vbec všecky znaky, jimiž jest organismus k okolnostem svého

života co nejlépe pispsoben. Všeliká úelnost, všeliké asto tak

podivuhodné zaízení úd a ústroj k jistým úelm, všeliké pisp-
sobení k okolnostem a vzájemné pispsobení rzných organism k sob,
na p. hmyzu ke kvtm bylin, zkrátka všecko to, emuž se jakožto

moudrým zaízením tvrcovým zhusta obdivujeme, bylo by dle theorie

výbru pouze dílem nevdom psobícího výbru pírodního.

Avšak nejenom pimenost a zdánlivá úelnost se dle Darwina
vysvtluje pirozeným výbrem, nýbrž také postup soustavný od niž-

ších mén dokonalých k vyšším dokonalejším bytostem. V lánku

:

o uení Darwinov v I. ron. 1. ísle Osvty (str. 49.) jest tato Dar-

winova myšlenka vyslovena tmito strunými slovy : „Spolu rozešujc

se ješt jiné tajemství, totiž že se bytosti organické stávají ím dál

tím dokonalejšími. Neb co hyne, jest mén dokonalé; co zbývá, jest

dokonalejší a má také dokonalejší potomstvo."

Zní to tak ovšem velmi pkn
;
pece však tento výklad, jak

povstali druhové bojem a výbrem, zdaleka neposkytuje té vysoké

jistot se rovnající pravd podobnosti, jako theorie descendenní sama
o sob. Nic naplat, že práv tato ástka Darwinovy theorie od mnohých
pírodozpytc vvele uvítána a pijata byla, ponvadž pírodnickým, totiž

mechanickým spsobem eší tak veliké záhady, zbavujíc teleologii

(nauku úelnosti) její mystické písady ; nic naplat, že i filosofm za

líbila se hluboká myšlenka, že i v pírod z boje a zápasu vtší

dokonalost se rodí. (Dokonení.)
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Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Šmilovský.

(Pokraování.)

Poslední vtu pronesl doktor tak upímným pízvukem, že se mu
Lotinka za ní velmi srdeným pohledem podkovala. Doktor si po-

myslil: „Což pak do tch Podhorských lidiek všichni erní vjeli, že

oha stou na nešastnou lásku! Tot hotový špitál na srdení nemoci."

„Jde každý po srdci svém a rozumu," odpovídala po chvilce

Lotinka k poslední doktorov myšlence. „Královec není z jiných. Kéž
by skutené štstí nalezl tam, kde ho hledá. Já i Eman z té duše

mu toho pejeme. Jest jist toho hoden mrou vrchovatou."

„I já se všecek pidávám k vaší stran," pravil na to doktor;

„le netajím se pravdou, že Dych byl radji slyšel, že sáhl po domácí

kvtin, v níž bije zdravé, teplé srdce eské."

Lotinka se zapálila. Doktorova poznámka šla jí k srdci neštstím

rozbolnnému. Aby tíse svou ped Slukou zakryla, dala hovoru jiný

obrat otázkou, nepodívali se na chvili k nemocnému jejímu otci.

Doktorovi pišla tím vhod. Vzchopil se a odešel k starému panu

Ledvinoví, kdež dobrou tvrt hodiny pobyl. Lotinka ekala na ve své

komnat, až se vrátil.

„Co íkáte tomu našemu ubohému Lazarovi?" uvítala doktora.

„Že je na cest do lna Abrahámova, víte již drahný as,
sleno," odpovídal doktor. „Dnes mohu vám jen tolik nového povdti,
že se se svou krušnou poutí už dlouho trmáceti nebude. Dovleeli se

o njaký týden díve k hrobu, než jsem myslil, bude to zbdovanému
starci dobrodiním."

Lotince vstoupily slzy do oí.

„Pitžuje se mu?" otázala se doktora.

„Siln, adventu asi nedoká."
„Náš ubohý, dobrý otec! Ach! kdy by mu bylo jen tlesné

bolesti snášeti, kdy by nestrádal i duševn. Tch svtlých, pokojných

chvil má ubožák tak poídku a i ty zkracuje a ztrpuje mu bol duševní.

Vina, domnlá neb skutená, straší jej pekelnými dsy, a hrozný pa-

blesk z ní padá na mne i Emana. Pane doktore ! Nejen Eman i já

považuji vás za pítele, jenž vren jest jako zlato a práhnu již delší

as po píležitosti, abych s vámi se o té vci rozhovoiti mohla.

Dvuji se dtinsky do vás, že mi v té palivé záhad, jenž jako

štír mi na srdci leží, podáte i potchu i radu."

Doktor stiskl dívce srdené ruku. Tím povzbuzena jala se Lo-
tiuka obšírn a vrn vypravovati, co slyšela z úst otce svého o minu-

losti jeho a pipojila zcela nepokryt, co z toho pro sebe a Emana
vyvozuje.

„Za vinu, které se otec z malodušné slabosti dopustil na Lence,

neuvalil jen na svou hlavu kletbu zmaeného života. Kletba ta stíhá
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i mne i Emana. Tro ni rozešla se Hedvika s Emanem bez nejmenší

viny jeho, pro ni trpím i já, že nelze jazyku vypovdti ..."
„Vy milujete, sleno, Královce," pejal jí doktor laskav e.
„Vy jste to vyslovil, pane doktore," dodala Lotinka sklopivši oi.

Doktor chvilku pemýšlel. Pak vstal a rozchodil se po pokoji.

Bylo vidti na nm pohnutí, které Lotinka dojemnému svému vypra-

vováni piítala. -Le tomu nebylo tak. lovkem tak byste ohlédavým

a v sob pokojným, jakým byl doktor Sluka, osudy lidské, sebe tkli-

vjší, nikdy nezahýbaly. Jako divák, krasoumn protíbený, z pohodl-

ného svého sedadla dívá se na provozovaný kus, tak asi díval se on

na skutené djiny lidské. A jako pravý krasovdec vtip svj erpá
jenom z umleckých výtvorv a o n jej brousí, tak i on jen ze sku-

teného djinstva, jak mu práv na oi a um pišlo, vyhledával výzkumy,

z nichž si zbudoval asem názor svj o vcech veškerenstva. Že takto

na konec dospl k Shakespearovskému humoru, kdož, jenž nemudroval

pouze z knih, nýbrž i ze života se podiví? Vidl v nm doktor náš

ne snad spasitele, nýbrž rozporv lidských blahodárného mírnitele a

libého v bahn bd a žalostí utšitele.

Dnes však Starohorský filosof vyšel ze své obvyklé míry. Bylo

na nm vidti, že je pohnut. Která toho píina? Upímo eeno:
historie chorého otce Emanova, již práv byl slyšel z úst Lotininých,

zasahovala pojednou tajuplnou, neznámou mocí do ústrojí jeho plánu

s Hedvikou. Plán ten ml již tehdáž hotový, když z Polomi šel do

Podhoí, aby Ledvinoví podal zprávu, že sice list jeho Hedvice neode-

vzdal, že ale zejména u staré paní Slezanovské nasbíral si údajv, jež

mu s dostatek osvtlily záhadné šero povah Hedviiných. Tato divo-

tajná shoda neznámé moci s jeho plánem zachvla duší doktorovou

tak, že pro první chvíli takoka ztrnul sám nad sebou. Le brzy

opanoval silným duchem nitra svého rozechvvy a stanuv uprosted
pokoje promlouval klidn a mírn, avšak pesvdiv k Lotince

:

„Ve vezdejšku našem tkví, milá sleno, podnt k odvnému žalu.

Lidé zašívají zrno viny a sklízejí korce pokuty. Z toho vznikají záhady

a rozpory, které vzácné mkké duše, jež k zázemským ideálm tíhnou,

do živa šlehají. Ale silné duše si myslí, že jim ješt kže pes hlavu

neleze, nedlají z toho kalendáe, berou pravdu za pravdu a když se

s nimi srazí, jedním okem se jí vysmívají a druhým toí po náprav.

Otec váš zavinil po mém soudu z malodušné povolnosti a slabosti vinu,

za kterou na stará kolena trpce a spravedliv strádá. To všecko zpraví

pi nm rozumný a lidumilný knz. Že by ale následky z ní na Emana
a na vás, sleno, padaly, to omyl, jenž vzniká bud z dtnské lásky

vaší k otci, bud z kivého o té smutné historii rozjímání. Ovšem
íkají lidé : co otcové nadrobili, musí snísti dti. Ale ctihodná lípa

národní filosofie má hromadu planých výstelkv, na nž zdravý rozum

musí bráti sekyru. Co se na píklad Emana týe, dokázáno nad bílý

den, že píinou jeho zármutku nikdo jiný není nežli Hedvika. On jen

potud úasten viny, že dobrý vtip svj nad slušnost podídil srdci

svému, láskou rozvášnnému. Hled pak k vašemu hoi, sleno Lotinko,

zpíváte s ním skoro stejnou písniku, jen že do jiného klíe. Vte již,

že nic jiného to není, nežli škádlivá náhoda, že sdílíte se s Emanem
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skoro stejný osud. Píinou toho je, že Královec k jiné žen srdce

sré piložil a nikoliv, že otec váš zradil první svou nešastnou milenku.

Ad vocem Královec. On mi nejde dobe do hlavy. Neprojevil nikdy,

že je vám srden naklonn?"
„"Výslovn neprojevil," odvtila Lotinka.

..A výmluvnými pohledy, významnými posuky . . .
?"

„Zdálo se mi."

„Co se zdá, je ovšem sen. Ale sny dívího srdce, upímného tak

jako je vaše, pipadávají zhusta k pravd. Což ve psaních svých?"

„Bývala v nich místa, jež mi svdn k srdci se lichotila, ale

smysl jich ml pece na sob obyejn ráz více mén povšechný."

„Královec míval humor, tém Rubešovský," mluvil více k sob
nežli k Lotince doktor.

„Vy byste myslil, pane doktore ..." ozvala se živ dívka.

„Pomalu s tou flintou, sleinko Lotinko," pejal jí Sluka e.
„Krmiti nkoho planými nadjemi je hladovci dáti ústice. To není

a nebude emeslem mým. Slyšte mé poslední slovo v té záležitosti.

Dokud nepijde od Královce list, že se oženil, nevím niemu."
Lotinka podala na ruest doktorovi ruku a pravila dvrn:

„Díky za poslední slova vaše."

Xa vížce panského domu zvonili poledne. Lotinka uvedla doktora

do jídelny, kdež spolu poobdvali. Doktor žertoval za obda po svém

spsobu a nedotkl se více ani slabikou Emana, Lotinky, nebo jejího

otce. Vypil zcela pokojn ernou kávu a zapáliv si doutník ubíral se

z Podhoí na Polom.

xvm.

Pišed do zámku zamíil doktor rovnýma nohama k staré paní

Slezanovské. Když zaklepal, probudila se babika, jež sedíc v histo-

rické své lenošce u okna pi tení novin usnula. Sivé oko její za-

jiskilo se radostí, když spatila vstupujícího doktora.

„Barbar Starohorský zahnal asi milostpaní slaouký poledníek?"
žertoval Sluka.

„Podimla jsem si," odpovídala živ babika; „než návštva
vaše stojí za deset poledník. Víte již, doktore, že Hedvika a doktor

Samec se na dobro rozešli?"

„Slyšel jsem nco zvoniti. Bylo to tedy skuten na mši?"'

„Bylo."

Na to jala se stará paní po obvyklé své epické šíi i délce

Slukovi vypravovati, co vbec o té události, pro ni nemálo dležité a

znamenité, vdla. Doktor ji pobožn poslouchal, a už od pedvirka
od Krescinky obšírný list o té vci v kapse nul.

„Co si v zahrad ekli, ví sám milý pán bh," dokonovala
stará Slezanovská. „Kdy bych s Hedvikou až od tch dob, co Ledvinoví

dala tím nešastným košem, nebyla na štíru, byla bych se na všecko

dkladn a do podrobná vyptala a uptala. Ale takhle marn ekáni,
že sama pijde a mn Be sví jako zpovdníkovi. Vili už o tom
Ledvina ?"



(j78 -4- "^ SmUováký:

„Ví, co vbec vdti lze."

„Co tomu íká?"
„Jdu práv odtamtud. Jel nkam pes pole za svým obchodem."

„Vná škoda, že jste ho nezastihl doma. Vte mn, myslím ted

na nj dnem i nocí. Hedvika ted chodí jako zmoklá slepice. Ta aféra

se Samcem jí dodala. Má na pouenou."
„Kéž by tím dostala i za vyuenou!"
„I dostala, doktore, dostala, pamatujte na mne. Vždy sedí na

holikách a dobe jí tak. Chodí vám, jako by chtla rybník vypáliti

a a se zakrývá lhostejnou tváí, pece je dobe na ní vidti, za je

té její petváky loket. Jsou hodiny, kde z ní lovk ani slova nedo-

stane, zamýšlí se, leckdys vzdychne a neví o tom ani sama a což mi

pedevším je s podivením, v zahrad mezi kopivami a bodláím trávívá

nkdy celé hodiny a pece se zrovna tam se Samcem rozešla, i mla
ho pece jen ze srdce ráda?"

„Myslil bych, že ji špatné svdomí hnte," namítal Sluka.

„Máte svatou pravdu. A mn je jí ješt ke všemu líto ; vidíte,

jaká jsem dobrácká. Nemyslíte, že by se to dalo s Ledvinou spraviti?"

Doktor pokril rameny.

;?
To by muselo z ní samy vyjíti," prohodil po chvilce.

„Jdte! Mluvíte, jako by jste nevdl, jak hloupý jsou mladé

ženské, zvlášt když vyvedly z nepedloženosti poádnou hloupost. Kdy by

jim rozumný lovk nepomohl, umely by hladem ped plnou mísou."

„Což kdy by slena Krescinka ..."
„Jdte mi s tou. Já ji mám v podezení, že ona Samcovi proti

Hedvice pisolila a nedám za to ani šarapatky, že ten istý advokátek

hází po ní udicí a ona po nm. Inu, Krescinka dostane více nežli

Hedvika a to vydá nade všecko u toho nynjšího mužského pokolení.

Ostatn, co do povah, hodili by se k sob jako švestka k sliv."

„Tedy bude pece svatba na Polomi?"

„Snad. Uvidíme. Ale nezamlouvejme Hedviku. Mn je jí pece
líto. Skoro jsem ráda, že jste pišel ke mn. Už jsem si vera zpo-

mnla, že bych pod palcem mla pro vás do Hor poslati. To dve
hledá samotu již po kolik dní a je mn tak njak pepadlá a bledá.

Aby z toho nebyla nemoc. Nebylo by dobe, kdy byste se tak mezi

tyrma oima na ni poádn podíval. Snad bychom mohli nemoc

pedejíti, která se do ní potajmu obouvá."

„Podívám se k ní, jako náhodou."

„Podívejte, je sama v zahrad. Když jsem šla nahoru, šla tam

s njakým asopisem. A pak, což vy jste doktor, v njž máme plnou

víru a pak vás fará nepoktil nadarmo píjmím starohorského filosofa.

Vy byste mohl z ní vyzvdti, jak to s Ledvinou v ní vypadá, nu a,

což bych nešla s barvou ven, mn byste se velmi zavdil, kdy byste

tak mezi ní a Ledvinou .
."

,;
Já jsem neohrabaný kuplí, milostpaní," vpadl jí doktor do eí.

„Máteli mne, doktore, jen trochu rád. Vidíte, mn na tom záleží.

Já to dve mám pec jen ráda a radši než Krescinku. A Ledvina

je jak náleží hodný muž, lepší než na sta tch nynjších pudivítrv.

Pak si pece jen myslím, že on jí vzí v srdci. Pro pak odtud ne-
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odjela, když mla tu hanbu se Samcem? Nebo pro sliné mladé dve,
je to pece jen hanba rozestanouti se se ženichem. Namítnete mn
teba, že se jí proto nechce z Polomi, že snad eká na ddictví po
mn ; že si myslí, že jsem stará a že by ráda byla pi tom, kdy by

snad z nenadání pán bh na mne tžkou nemoc seslal, aby snad

v závti na ni nezapomnla, a Polomští všecko neshrábli. Já už na to

všecko pomyslila, ale pece si myslím, že Hedvika tak špatného srdce

není, aby ekala, až zesnu na vky. Pro tedy odtud nejede? Myslí

na Ledvinu. lovk sebe moudejší vždycky neuhodne, ale v této vci
myslím, že jsem dobrou hadakou. Co tomu všemu íkáte, doktore?"

„Nelíbám dámám nikdy ruku," odpovídal doktor neobyejn
vroucn; „le dnes prosím, abyste mn, milostpaní, dala svou ruku

políbiti."

„Však já ji nedám," namítala živ staena ob ruce schovávajíc.

Doktor vstal se stolice.

„Pjdu," pravil, „za slenou Hedvikou do zahrady."

„Jdte, doktrku, jdte," volala radostn babika ruku mu
tisknouc. „Pán bh vás na dnešní cest provázej."

Když vstoupil Sluka do zahrady, Hedviku nikde nevidl. Dal se

houštinou v právo a zahnul k staré besídce. Najednou se zastavil.

Asi dvacet krok ped ním, sedla Hedvika v stínu na omšeném
kameni pi besídce. Na klín mla rozevený asopis, le netla v nm.
Byla všecka sama v sebe zatonulá a hledla napolo ztrnule k zemi.

Po každém líci táhla se jí od oka vlhká cestika ke rtm, bolestn

seveným. Byly to stopy po slzách, jež posud neuschly. Píchozího ne-

spozorovala.

Doktor se ze svého úkrytu chvíli na ni díval. Bylo na nm
vidti, že váhá vystoupiti. Od smrti dítek svých nepocítil pod levými

žebry tak prudkého tlukotu, tak pronikavé tísn jako dnes. A všeho

toho byly píinou ty dv vlhké cestiky po lících rozesmutnlé dívky.

Do zahrady vstoupil jistým krokem, pokojným srdcem , s jasnou

hlavou. Když se zadíval do Hedviky, zachvla jím nejistota jako list-

natým stromovím ranní vtík. Cítil na sob, že odvažuje se úlohy

nad míru a pomyšlení dležité. Osud a budoucnost dvou lidí závisely

na tom, jak v nejbližší plhodince úlohu tu provede. Byl si toho úpln
vdom, že bére na se odpovdnost velmi tžkou. Pemýšlel chvíli,

nemáli ješt s úlohou svou prodlíti, neníli plán jeho docela zralým.

Najednou se vzchopil, vzmužil a ztužil. Vrátil se kousek cesty a vkroil

na hlavní cestu krokem hmotným. Hedvika se vytrhla ze svých dum
a upiála k nmu oi. Doktor ji dvrn pozdravil, jako by ji byl od-

jakživa znal u pidal zcela pirozeným hlasem, že má babika o její

zdraví starost a že pichází se na ni podívat.

V Hedvice se zatajil dech, když spatila doktora. V srdci i mysli

zdvihla se jí pravá boue. Za prvního okamžiku nemyslila jinak, než

/> doktor ji vyhledává, aby s ní promluvil ve jméno Ledvinovo. První

chvíli nemohla se ani doktorovi do oí podívati. Teprve když tak ne-

podjaté ji oslovil, zpamatovala se ponkud, podívala se mu upímn
do oí a zajíkajíc se odvtila, že babiina starost je bez podstaty,

že sama myslí, že je aspo tak zdráva jako jindy.
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„To je smutná vyhlídka pro mne," žertoval Sluka. „Já se už

v duchu tšil, že slen aspo tak na pl archu recept napíšu. Ale

bud jak bu, tolik mi aspo, sleno, dovolíte, abych vám již pro upo-

kojení staré paní puls ohledal."

Hedviku polil živý rumnec. Poslední jeho vta znla jí pode-

zele v uších. Nebyl v ní jen humor ale i kus satiry.

„Pro všecko," odvtila rozpait podávajíc mu ruku, „vyhovuji

tímto vašemu pání."

Doktor obemkl lehce prsty svými mkké rám Hedviino, svsil

po spsob copatých Eskulapv uen hlavu a kroutil povážliv hlavou.

Hedvika se lekla.

„Jsou nemoci, ctná sleno," promlouval doktor tónem mentor-

ským, „o nichž pacienti ani nevdí. Kdy bych na píklad vám ekl,

že vzí ve vás choroba, o že byste mne vadila do rubriky doktor
Punoškv?"

„Pokud vás znám z doslechu," odpovídala Hedvika, „vím, že jste

nepítelem šarlatán ství."

„U chudých, sleno," zapádal ji Sluka do hovoru; „u bohatých

pacientv nesmím zapomenouti, že jsem vedle lékae i svým vlastním

lékárníkem."

„Vím od babiky, že dláte rád vtipy na léky."

„Máte tedy dvru v mé umní? Za to dnes vám nedám receptu,

zítra však se pijdu na vás podívat. Musím beztoho do Podhoí."
Hedvice pi tom slov srdce zabušilo.

„Býváte tam asto?" tázala se otázkou hnutí své zakrývajíc.

„Jednou tak za uherský msíc. Naši jadrní horalé nemají ani

asu ani chuti stonati vyjímaje starého pana Ledvinu, jenž už po mnoho
msíc z posledního mlátí."

Hedviku rozrazilo horko.

„Má s ním asi mladý pan Ledvina kíž," dodala zajíkajíc se.

„Nemá. On je zdárným synem svého otce a chová vru ne-

šastného toho neduživce jako v bavlnce."

„Proto pece hoden soustrasti."

„Sotva svým uším vím! Podle toho, co se mezi vámi a mladým
Ledvinou pihodilo, myslil jsem, že vám Podhorský pán je nulou ped
cifrou, a on vás pece aspo z té stránky zajímá."

Hedvika se pachtila po odpovdi. Doktor pokraoval: „Pedkem
prosím, abyste si mou e kiv nevykládala. U mne zvykem mluviti

od plic
;

jsem nezvedeným synákem horské pírody, jenž se žádné

metly nebojí. Jak asi o mn z doslechu víte, nesmýšlím — vyjímaje

ovšem lékaskou praxi svou — píliš ržov o krásné pleti a co se

dokonce ženitby týe, tu jsem rozhodným a opovdným jejím nepítelem.

Proto jsem tomu rád, že pan Ledvina zstane starým mládencem."

Hedvika podívala se hnviv na eníka; doktor se ledabylo po-

usmál, a ona se zapálila.

„A to jste nejdvrnjší pítel Ledvinv!" zvolala kysele.

„Mé pátelství má tvrdou kži, sleno. Kdy by se byl Ledvina

oženil, nebylo by ani o mák "jinší než když se neožení. Le poslední

pípad je mi milejší. Le nemohlo ani jinak býti, musilo se tak státi."
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„Že se musilo tak státi! A pro?"
Doktor se podíval na hodinky.

„Jsem tu dnes na Polomi už trochu dlouho," pravil suše. „Budeli

vám, sleno, libo, povím vám o tom nkdy jindy. Však nám to neutee."

Hedvika byla jako na trní. adra se jí rozhoupala vnitním ne-

pokojem, žhavou zvdavostí a tajeplnou úzkostí. Mimodk chytila doktora

za ruku a vypravila ze sebe ztží tato slova: „Byla bych vám velmi

povdna, kdy byste mi to dnes povdl."
„Na celé vci není pranic zvláštního," vymlouval se doktor. „Jist

jsem, že ani puls se vám pi tom nezrychlí."

„A pece vás prosím, abyste mn to povdl," dolébala Hedvika.

„Pak dovolte, sleno, abych se posadil zde do besídky. Sed se

odjakživa lépe povídá než stoje."

Doktor si sedl na totéž sedadlo, na nmž ondyno dr. Samec
sedl, a Hedvika se posadila naproti nmu. Zkíživ ruce na své zábnuté

holi a bradu o n podepev otázal se

:

„Xeznáteli, sleno, historii panského domu v Podboí?"
„Vím velmi málo z ní."

„Xení divu. Však mimo mne a Ledvinu sotva bude komu známa.

Ledvina sám se mn nikdy ani slovem o minulosti své šindelové resi-

dence nezmínil. Snad nikdy hovor náš o ten záhadný pedmt nezavadil.

Co já vím, mám z úst nebožtíka faráe horského Kubína. On byl asi

dvacet let zde na Polomi a na Podboí peený vaený. Když se dostal

do našich zabednných Hor, byl již starcem jako sníh šedivým. Ale

pamti jeho jsem se nejednou znamenit podivil. Jednou sedli jsme
spolu ve farské zahrad pod hruší a popíjeli pivo. Tenkrát bývalo

lepší než nyní. Bylo to na samém sklonku ervence, ped osmi lety.

Za hovoru zarejdoval starý fará na Podboí. Byla to zajímavá kapitola.

Vte, že sám Sue zajímavjších neskomponoval. Advokáta Ledvinu,

strýce nynjšího Ledviny, vymaloval mi fará Kubín tak živými barvami,

že ho posud ped sebou vidím, jak drží dlouhou dýmku v levici

a španlku v pravici a jak z bezzubých úst robotníky proklíná, že ho

vn odírají leností svou a taškástvím. A což teprve volatý dráb
Vystyd! Vidím ho s tou jeho vysokou kravattou, jak si plije do rozdrá-

saných dlaní a v síni panského domu tm zarputilým selským chlapm
sází devné baky. Le, jak pozoruji, zajíždím trochu daleko a pece
bych byl už rád u konce. Zkrátka, staiký fará tvrdil zcela urit,
jako by to etl z evangelia, že na Podboí, rozumjme na jeho ma-
j etnicích, spoívá tžká kletba. Žádný z nich, pokud lidská pam
sahá, nemohl se oženiti. AC dlal co dlal, a kdy by ml teba deset

známostí, když už mlo pijíti ke svatb, rozpadla se mu ženitba,

jako by neznámá ruka kamenem do skla udeila. To jsou vlastní slova

faráova. Ba jeden z nich byl docela tu noc ped oddavkami od zlo-

djv, které chtl zahnati, v samém panském dom zavraždn. Advokát
Ledvina, po nmž nynjší Ledvina Podboí ddil, byl bezženek. Hro-
madu let ped ním držel Podboí njaký císaský rada. Fará Kubín
mi jej jmenoval, le mn se jeho jméno z pamti vykouilo. A to byl

k nebo Vašek, ženat nebyl nikdy. Po nm nastoupil vládu syn

po jeho seste v nejlepších prý letech. 1 on se neoženil. Když mu
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na Polomí odtroubili poslední pochod, ujal se statku, ddin mu pi-
padlého, mladší jeho bratr. To byl tuším ten, jenž zahynul tu noc

ped oddavkami rukou zlodjv. Faráova pam unesla ješt více.

Tak prý i Podhorští páni ped císaským radou byli vesms neženatí.

Le k emu se uchylovati do historických mlh, z nichž jen jednotlivé,

mdlé paprsky prosvítají, dosti na tom: pt posledních majetník
Podhoí od císaského rady poínaje až k nynjšímu Ledvinoví, býva-

lému vašemu ženichu, nemohlo se živou vcí oženiti, protože démon
odvké kletby jim v tom bránil. I pítel mj musel ped ním svou šiji

ohnouti. Když už neml daleko s vámi k oltái, zahromoval si na
zloduch Podhoí ve spsob vašeho koše, sleno."

Doktor, jenž po všechen as, co vypravoval, oi ml pimhoueny,
se odmlel. V besídce nastalo ticho jako v kostele. Hedvika tak se

zahloubila ve své myšlenky, že jí ani nenapadlo promluviti. Doktor
Sluka se opt podíval na hodinky a ml se k odchodu.

„Jak vidíte, sleno," dodal chladn, „není na té Podhorské historii

pranic zvláštního. Mne baví jen tolik, že píbh Ledvinový ženitby na
ni tak pkn pipadá. Proto jsem vám hned z poátku pravil, že ne-

mohlo mezi vámi ani jinak býti, že Podhorský pán dlej co dlej
v pedpeklí musí písek vázati. Zstanete sleno, ješt v zahrad, i
pjdete se mnou do zámku?" dodal zdvihaje se.

Hedvika mu neodpovídala, vždy ani poslední jeho vty neslyšela.

Hejno nových, pekvapných ano omamných myšlenek prochvátilo jí duši

tou mrou, že pro tu chvíli nebyla ani svojí. Pišedši opt ku pamti
pejela si rukou elo, podívala se na doktora na pólo tkliv, na pólo

zdšen a promluvila hlasem, bázní a úzkostí pidušeným : „A vy víte,
pane doktore, v kletby?"

Otázka tato doktora pomátla. Zaervenal se lehce a po minutce

teprve odpovdl:
„Což vám sejde, sleno, na mé víe? Každý má víru svou a musí

si z ní na svj vrub zpraviti, co se mu v život polámalo. Ohlížíli

se za takových ožehavých okolností po víe druhého, nepohne se vlastní

jeho síla k ruchu a vadne spíše než aby se rozpružila."

Doktor ml se k odchodu. Hedvika mla ješt deset jiných otázek

na jazyku, než zapomínala pro jednu na druhou.

Doktor se porouel. Dívka mu podala ruku studen navlhlou.

„Pijdeteli zítra?" otázala se tisknouc mu pravici.

„Neli zítra, pozejtí jist," odvtil Sluka a odcházel spšnji
než obyejn chodíval, ze zahrady.

XIX.

V úterý na to, naveer, pijíždl od strany Polomské koárek
o jednom hubeném koni do nádvoí statku Ledvinová. V povozu sedl
siln do pedu nahnut mladý dstojník, podle svtloraodrého kabátce

od nkterého pluku mysliveckého. Psi se dali do tak ohlušného štkotu,

že starý vozka, jemuž bylo mezi jejich boudami jeti, strachy kon
zastavil a rozpait k dstojníkovi se obrátil.
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„Jenjedte smle ku pedu," pravil tento, „však až mne hafanové

uvidí, nanou hned z jiného soudku."

Vozka uposlechl a skuten jakmile psové dstojníka uvidli,

zjemnl hrubý jich štkot a podobal se více radostnému vítání nežli

varovnému hlasu.

„Což jste mne nepoznali hned, staí braši," hovoil dstojník ke

psm. „Však pokejte, až veer budete odvázáni, porozprávíme si více."

Koárek dojel ke dveím panského domu. Lotinka, jež byla nahoe
a podle štkotu psv soudila, že njaký cizí host pichází na Podboí,
sbhla se schodv dol a šla cizinci naproti. Na prahu se zastavila

a spatila dstojníka, jenž pravici zdaleka jí nastrkuje po schodech

k ní šel nahoru. Lotinka zbledla, že by se kapky krve na ní nedo-

ezal. Nevdla, í je a kde je ; mrákoty ji obcházely. Pekvapení
a úzkost zadrhla jí hrdlo. Nebyla s to, aby aspo jedno slovíko na

uvítanou ze sebe vypravila. Za to se z úst dstojníkových slovo za

slovem jen jen hrnulo.

„Tot pekvapení jako imboraso, neníli pravda, sleno Lotinko,"

uvádl se host po staroesku upímn rukou jí potásaje. „Kde máte

Emana? Já si k vám do hor ješt zaletl, dokud svatý stav manželský
mi brka s kídel nesrazí."

Lotiuku píchlo u srdce. Pes to aspo tolik se vzpamatovala, že

mohla pronésti: „Vítejte nám jako vždy na Podboí, pane nadporuíku."

„Prosím, ode tí dní je vítzná naše armáda o jednoho setníka

bohatší, totiž o mou nepatrnou malikost."

„Tedy pane setníku. Ale stojíme poád na prahu. Pojdme dále."

Lotinka uvedla Královce do Emanova pokoje. On odložil apku
a pláš a svlékaje rukavice rozhlížel se po pokoji.

„Všecko pi starém, neníli pravda?" hovoil k dívce; „obvdlí

i srdce?"

Lotince zvlhlo oko. Setník si toho nepovšiml a rozmlouval dále:

„Když mne povýšili, odbyl jsem si nevyhnutelné návštvy a pitku

s kamarády a požádal za tepla za dovolenou. Smilovali se nade mnou
s piti dni. Pedevírem veer pijel jsem dom, vera jsem po mst
se ukázal jako novopeený setník a dnes po poledni zajel jsem si v ten

\á^ útulný kout Podhorský. Do rána mne tu budete míti na krku, neb

zítek náleží ješt otci mému; svatosvat jsem to musil pislíbiti. Po-
zejtí beztoho to zas pjde hajdy do Vídn. Ale kde vzí Eman?"

„Dole u Zástrovského dolu. Doklízejí žito."

„Skoro abych se za ním podíval. Což historie se slenou Hed-
vikou? Já všecek zdevnl, když mi Eman o tom psal. Jak živ bych

se nenadal, že mu váše tak srdce i hlavu splésti mže. A vru mnoho
mi toho nenapsal, to pravé mu asi uvázlo v péru. Jsem jako na trní,

abych z jeho úst slyšel o tom neslýchaném kousku, který mu vyvedla."

„Za tchto dní obrací se ta nešastná píhoda k lepšímu," vy-

kládala Lotinka. „Aspo ze svatby mezi Hedvikou a doktorem Samcem
nebude prý nic*

„Dohejí tak témr&el Pardon! Já zapomnl, že nejsem 7 kasár-

nách. Odpustte tni. Bleno, mj kasárensky Bloh. Slena Krescinka

posu svobodna?"
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„Na dlouho asi sotva. Odloudila prý Samce Hedvice podle našich

novin."

„A tohle je celý román! Kdo hy ho hledal v tom idyllickém

zákoutí ! A což Eman ? Snad hy nechtl znova roztržené konce sva-

zovati?"

„On Hedviku píliš miluje a doktor Sluka mu dává dobré nadje."
„Ten také v tom?! Padnu a bude po mn! To abych zrovna

za Emanem bžel."

V tom dvée se otevely a na prahu se objevil Ledvina.

„K emu trhati boty," oslovil Královce; „máš mne tady."

Oba mužové letli si do náruí. Trvalo chvíli, než se pustili. Lo-
tinka se Královci poruila a odešla nahoru, aby obstarala veei. Krá-
lovec si chvíli prohlížel Ledvinu.

„Brate, to nejsi ty," zvolal soustrastn; „ta ti dala. Vždy ti

sem tam brada šediví!"

„Bodej by mn lysina šedivla," odtušil trpce Ledvina.

„A Lotinka je také všecka pepadlá. Snad není také ..."
„O tom potom, Tomši, bez toho nám to neujde," pejal mu e

Ledvina. „Po veei si všecko povíme, abychom dobe ztrávili."

Setník se rozchodil po pokoji.

„Bh ví, ím to je," mluvil více k sob nežli k Emanovi, „že

jsem jaksi rozrušen. Je mi tak divn a jina, kamaráde. To snad, že

jsem šastným ženichem a ty že . . . Eh! Máš pravdu, nechme toho."

„A jak jsi se stal, prosím t, tak z istá jasná ženichem?" ota-

zoval se Ledvina.

„Jako na sta jiných, milý hochu," vykládal Královec. „Tak z istá

jasná to práv nebylo. Je to už trochu delší známost od loského pod-

zimku. Sešel jsem se s Katuškou na parníku a líbila se mn. Kolle^a

ervinka byl s rodinou znám a pedstavil mne. Pozvali mne do domu,

já pišel jednou, po druhé a tak dále, jak vrabci zpívají. O masopust
jsme byli spolu ve dvou plesích a známost se otužila. Otec její, starý

Éehák, je hodný muž a nota bene bohatý. Je nkde od Plzn a od chla-

peckých let ve Vídni. Byl tesaským mistrem, pak stavitelem a vystavl
si krásný dm. Jednu dceru má major Voboil od dlostelectva ; druhá,

mladší, Málka, je svobodna. Dva syny má zaopateny. Jmní krásné.

Co dlati? Léta ubíhají jako vlny po vod. as svrchovaný, abych

se oženil, nechcili zkysati na ocet. Tak se to všecko stalo. Byl bych

ti o tom psal, ale myslil jsem si, dokud není ruka v rukáv, že je

lépe nepochlubiti se. Bál jsem se, brachu, koše."

„Což mla tvá Katuška více nápadník?"
„Dost a onaejších než já. To víš, kde jsou peníze, tam je ná-

padníkv jako vos okolo sladké hrušky. Ml jsem se dost co ohánti,

abych neoškrábal koleka. Ale prorazil jsem. Nkdy o masopust bude
svatba."

„Dej bh, aby ti to dobe dopadlo."

„Však mám z toho sám strach."

„Pro?"
„Prosím t. Ve Vídni dá mladá, sliná ženuška starostí dost.

A ženská mysl je každá záletna a vrtkavá. Eh ! hlouposti, nechme
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toho. Dlníci ekají na tebe na dvoe. Pro mne se nezdržuj. Já za-

kouím si zatím a podívám po dvoe."
„Pijdu za chvíli za tebou, až si to s lidmi spravím."

Setník odešel na dvr ke psm a bavil se s nimi. Za hodnou
chvíli pišel za ním Ledvina volaje jej k veei. Šli nahoru do jídelny

a naveeevše se vyšli si na procházku nahoru do kopce ke kíži, kudy
doktor Sluka do Podboí jezdíval. Tam si oba usedli na kameny, kus

od kíže, vtry nahnutého.

Byl krásný letní veer, za jakéhož i adra rozbolnná pokoj,

zapomnní a smír do sebe vdechují. Velebným mlením, jež píroda
všemu tvorstvu uložila, by posilnilo se na lopoty zítejšího dne, pro-

víval ob chvíli tichý, teplý vánek a šum nedalekých hvozdv a cvrkot

polních cvrk splývajíce v jeranodechou harmonii vábily duši v kraje

záludných, nekonených snv. I obloha, jejíž pitmle šedá mod i zele
dávala barvu nevýslovné jemnosti, byla plna rozkošných a luzných tajv.

Bodí naši pátelé, setník i Eman, si tch veerních kras málo
všímali. Obírajíce se v duchu vlastními záležitostmi nebyli v té míe,
aby zevnjšku vnovali pozornost. Chvíli si ^posedli mlky vedle sebe,

naež setník k Emanovi promluvil: „S chutí do toho, pane Emane;
a vím, jak to s tebou dopadá."

Eman se dal do povídání, jak uinil známost s Hedvikou, jak

ze známosti vznikla láska, vzájemné vyznání, úmluva a zasnoubení, a

jakým spsobem všecky ty hrady jeho nadjí se v rumy sesypaly.

Vypravuje byl tak upímným k píteli, že mu nezamlel, kterak srdce-

mornou bolestí rozrušen a rozerván na Lomišti si chtl na život sá-

hnouti a kterak Lotinka ze sesterské lásky jej uchránila tak zbablého
inu. Na to vykládal, jak k doktorovi Slukovi do Starých Hor šel na

radu a co z toho všeho až posud pošlo. K závrku pipojil, že sice

za posledních dnv akcie jeho lásky znamenit stoupají, le netajil se

zárove obavou, že sotva asi s Hedvikou se na zelený proutek dostane.

Dokoniv vypravování pidal otázku

:

„Co tomu všemu íkáš, Tomši?"
„Že z toho všeho nebude truchlohra, jestliže doktor Sluka stojí

za kulisami," odpovdl prost a jasn setník Královec.

Eman si povzdechl.

„V mn, brate," pokraoval Královec, „kdy bych tu Sluku

ml, dal bych mu za jeho pátelské jednání hubiku, že by to mlasklo.

Já ídívám se v záhadných vcech vnuknutím, jak se mi práv na mysli

namane, a vnuknutí mé mi povídá, že dobrý duch tvého života vedl t
do Starých Hor k doktorovi. Pokud se do jeho povah znám, byl bych

loudil, že se tvým milostným spletkám demukritsky vysmje; neninilli

tak, ba nabídlli ti tob sám pomocnou pravici, nemám ani za krejcar

pochybností, že jest jist dobrým výsledkem. Než obrame již \\<í a

dejme se do druhé kapitoly. Povídej, co se stalo Lotince."

„Zajímá t ta vc opravdov?"
,.Tot otázka!"

„Netáži se nadarmo. Bylo by snad lépe, kdy bychom tu kapitolu

peskoili."

„V mn, Emane, že samým podivením nevím, co bych ti ekl."

44
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„Nuže, chcešli tomu, vz, že ta vc týká se pedevším tebe."

„Mne?!" zvolal Královec upustiv leknutím doutník do trávy.

„Což bych ti pravdu líil; tak jako tak vyjde jednou na vrch.

Lotinka t už dávno tajn miluje."

Setník vyskoil a rozchodil se prudce po mezi. Po chvilce za-

staviv se u samého Emana, otázal se ho zajíkaje se : „A víš to z jejích

vlastních úst?"

„Vypuklo to z ní, když jsem jí povdl, že se budeš ženiti.

Nemla s dostatek síly, by se opanovala. Bylo to zrovna toho dne

veer, co dostali jsme od tebe psaní ; dole, v mém pokoji."

Setník si kroutil mlky kníry. Po minutce dodával : „Jak je bh
nade mnou, Emane: nejen že jsem o nem podobném nevdl, já ani

nic takového netušil. Kam jsem dal oi a rozum ! A já té dobré zlaté

duši nevdomky uinil takový zármutek! A plakala ..."
„Plakala a omdlela mi v náruí. Jakt živ nezapomenu na tu

hroznou chvíli."

„A tys mn jak živ ani slovíka o tom nepovdl."
„Já vdl o tom zrovna tolik jako ty. Teprve v posledních dobách

tušil jsem nco takového pi ní a jistoty nabyl jsem, jak tvoje psaní

došlo."
*

„A mn si nic nepsal ..."
„Bh ví, Tomši, že bych tu duši s tebou rozdlil, ale v záleži-

tosti tak ožehavé, jak ml jsem pravdu ti podati? Teba byl Lotin-

iným bratrem, jenž jí díkami na vky zavázán jest, tolik jsem pece
mužem, že bych považoval za pošetilost, vtírati se do záležitostí srdce

tvého. Tys pánem srdce svého jediným a neobmezeným. Milujeme se

ovšem od chlapeckých let po bratrská, ale to všecko nedává mi práva,

bych sáhal tob na svobodu srdce."

„Tys v jistých vcech pílišný idealista, Emane, a to ti na škodu.

Každý jiný pítel by byl na tvém míst jinak jednal. Le k emu
protásati, co již hotovo. Lépe bude, když tomu hledati budeme radu.

A já vždycky, co mne v hlubin srdce tak podivn hnte, když jsem

si zaínal s Katuškou. Poád se mi zdálo, jako bych poctiv nejednal

ucházeje se o dceru ehákovu. Zamýšlel jsem to, zamlouval, až to

ve mn utuchlo. A nyní vím, co to bylo. Byla to temná tucha, že

jsem od Lotinky milován a snad i nevdomky jsem ji nosil v srdci.V mn, brate, že mi jest jako nahému v trní. Ona trpí a strádá za

to, že jsem svou útrobu do dna nevyzpytoval. A ona tvojí sestrou a co

do hloubky a krásy povah svých nepodá snad ani Katušce vody. Vždy
vezmemeli to venkoncem, jest všecken její život jedna obt za tebe."

„Že já jsem bratrem jejím, prosím, abys pustil z mysli."

„Naposledy," pemítal setník námitky Ledvinový si nepovšimnuv,

„kupuji já v cizin mák a zahazuji doma šafrán. Bude tomu asi zrovna

tak. Nebožka matka má, dej jí bh nebe, íkávala, že z domácí mouky
je nejživnjší chléb, když jsme my dti chtly na ní chléb pekaský.

Že si práv na její ei vzpomínám, snad je to pokyn pro mne ze

záhrobných konin. Snad i po smrti neumírá mateská láska a mateský
vhlas. Víš co, Emane, já nechám Katušku Katuškou a promluvím

ješt dnes, nebo zítra ráno rozumn s Lotinkou."
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„Tomši!"

„Nevyvaluj na mne oi jakovejr! Což na tom divného, že spadlo

mi s oí trochu pozd blmo. He by bylo, kdy bych nyní, když pro-

hledám do pravdy, samými ohledy si zastíral zdrav}- zrak. Rozejduli

se s Katuškou, bude to ovšem na újmu mé cti. Než co z toho: blaho

a zdar vlastního života mého musím pedkládati zevnjší cti, nkdy
beztoho klamné. Nemysli si, že si Kaluška pro to strhne hlavu, jsem

jist, že nebude dlouho sedti a že ji teba do masopustu vyvede n-
který nápadník, jenž se k ní teba lépe hodí než já. Já držím se jen

svého vnuknutí. A starý otec mj ! Jakou bude míti z toho radost,

že mu cizinku nepivedu do domu. Iluku na to, Emane, vc je uza-

vena a skoncována. Lotinku si již vezmu na starost."

„Já tvé ruky prozatím nepijímám," namítal Eman; „kvapné
dílo nebývá milo."

...V já ti pravím," odvtil setník drazn, „že mi všccken odpor
tvj pipadá jako kapka vody, ukápnuta na žhavé železo. Co jsem
ekl, to jsem ekl. Odpadnuli od toho, nejmenuj mne více pítelem,

nazvi mne niemou, padouchem, ím ti bude libo."

„Aspo mi slib, Tomši, že do rána si tu vc ješt dokonaleji

rozmyslíš."

..Nic neslíbím. Byl bych bláznem, abych si zkazil noc, snad nej-

krásnjší, již kdy míti budu. Lotinka bude bez toho ješt na nás ekati.

Poprosím ji, abych s ní soukromí sml porozprávti."

„Ty znáš, Tomši, její charakter a myslíš, že t vyslyší? Nevím,
brachu, nevím. Teba t nad svj život milovala, radji by skoila se

skály, než aby se stavla mezi tebe a nevstu tvou."

Královec si kroutil kníry. Ukázav pak rukou k severu pravil

vesele

:

„Tam leží Staré Hory, neníli pravda?"

Ledvina pitakal.

„A v Horách leží již anebo sedí pi sklenici piva doktor

Sluka?"

„Co na tom."

„Tolik, že hled k Horám cítím, že jiskra jeho humoru sem ke

mn práv zaletla. Ta mne u Lotinky povede k cíli a pivede k nmu.
O Lotinku nemj starost. Pojme do Podhoí."

Mlky zdvihl se Eman, a oba mladí muži sestupovali s kame-
nitého kopce dol k Podhoí. Krásný veer pecházel v teplou noc.

Na obloze prosypala se hromada hvzdiek a mezi nimi plula do výše

bílá luna jako starostlivá matka, jež bedlivým okem své drobotinj

hlídá, aby žádná z nich jí nepišla k úrazu.

XX.

V panském dom, v jídeln u okna, stála zutím Lotinka a hledla

d<» bvézdiiatélio nebo, v jehož nekonených hlubinách její oko tak rádo

se ztrácelo. Brdce mla tak tžké, jako by byl jí nkdo olovo nn n
položil. K\ div. že plakala; vždy vidla, že všecka ta luzná lata

n
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raorgana její fantasie v dravých a hltavých vlnách životních se pro-

padává. Spátelila se již ponkud s myšlenkou, že jí u Královce švadla

rozmarýna, le když jej z cista jasná spatila tváí v tvá a k tomu

veselého a šastného, strhla se v ní bouka dvojnásob krutá. Když
po veei s Emanem odešel na procházku, ponkud se upokojila; le
pes to táhly duší její pusté myšlenky jako tmavé chmury po roz-

hoalé obloze ervencové.

Když oba pánové pišli do dvora, spozorovali, že v jídeln je

ješt svtlo, že je tudíž Lotinka oekává. Setník Královec, jehož po-

vaha nebyla ohledává a odkládava a jenž kdykoliv záhada k nmu
pistoupila, jí na jádro pijíti se snažil, pravil pevn a urit k Ema-
novi: „Lotinka eká, pjdeme nahoru."

Ledvina mu neodpovídal. Mlky vstoupili do sín. Tu zastavil se

Eman, vzal Královce za ruku a všecken pohnut promluvil k setníkovi

:

„Nechome nahoru, Tomši. Kozvaž si to do rána."

„Jest již rozváženo, brate. Poj a nech mne za chvíli s Lotinkou

o samot," odvtil Královec.

„Budiž tomu, jak chceš," dal mu Eman vážn v odpov.
Šli nahoru a vstoupili do jídelny a hovoili chvíli o ledaems.

Za hodnou chvíli odešel Ledvina dol pedstíraje, že ješt s poklasným

musí promluviti. Královec a Lotinka byli sami.

Setník podíval se na dívku zrakem, ped nímž ji všecky síly

opustily. Na to prudce vstal ze sedadla a obešed stl blížil se k Lo-

tince. I ona vyskoila a chtla o krok ustoupiti, le nebyla s to.

Chytila se keovit lenochu u sesle sotva se na nohách držíc.

Setník napahuje k ní pravici promlouval hlasem rovnž tak

srdeným jako mkkým a tklivým: „Mám k vám velikou prosbu,

sleinko."

Lotinka se všecka udivena na nj podívala.

„Podejte mi na odpuštnou drahou ruku svou," pokraoval setník

hlasem plným nhy i bázn, „a udlte mi zdrcenému híšníku generální

absoluci."

„Za, pane setníku," otázala se žasnouc Lotinka.

„Mj bože, za! Ó podejte mi jen ruku, já pak již snáze vám
vysvtlím, co mn jako skála na srdci leží a co mn zadrhuje hrdlo."

„Že jste nic zlého z úmyslu nespáchal, tím jsem jista," odvtila

Lotinka a podala mu ruku.

Setník se její ruky obma rukama chopil a vtiskl na ni horké

políbení. Lotinku obcházely mrákoty, tásla se jako z omraza.

„Nyní, když mám od vás odpuštíno, mám také dosti síly, abych

vylezl s pravdou," vysvtloval Královec. „Bží tu o poslední dopis, jejž

jste ode mne z Vídn dostali. Všecko, co v nm stálo, nebyla žádná

pravda."

Lotinka strnula pekvapením.

„Bh ví, kam jsem dal svých pt smysl, že jsem vyvedl takový

pelouský kousek! Abych jedním slovem všecko obsáhl, vzte, Lotinko,

že vás už ode dávna z té duše rád mám a že je má nejvroucnjší

žádost pivinouti vás k srdci svému jako svou dobrou, zlatou ženušku.

Nevím, bylli jsem slepotou poražen anebo ím to bylo, že jsem poád
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nevdl, na em s vámi jsem. Tu mi pipadlo na mysl : piš do Pod-

hoí Emanovi, že se budeš ženiti. On dá Lotinee psaní peísti a pak
musí na jevo pijíti, máli t opravdu ráda ili nic. Emanovi jsem se

ani slabikou o svém tajném plánu nezmínil. Myslil jsem si: nebudeli

z mrana déš, je dost asu na to, pozdji mu pravdu povdíti. Bh
ví, že zlého njakého úmyslu pi mn nebylo. My vojáci nemáme
bohužel tolik útlocitu, bychom pedvídali, jak žert i dobe myšlený

mže do živa poraniti mkké a nžné srdce panenské. Eman mi ped
hodinkou nahoe u kíže všecko povdl, jaké hrozné hoe jsem svým
nešastným dopisem srdci vašemu spsobil. Teprve tam vzešlo mn
svtlo, jakým bloudem jsem byl tak nepedložené jednaje. Dávám si

z toho, Lotinko, vinu velikou, ale naproti tomu zase mne to omlouvá,

že co jsem uinil vám, nebylo ze žádného planého humoru uinno.
Než nyní mám všecko od vás odpuštíno. Pustíme to mimo jako mi-

nutou zimu a tšme se spolu z té duše z jara, jež se nám otvírá a

zelená. Ruky, kterou držím, více se nespustím. A kdy by mn hrom
jednu ruku urazil, druhou pižehnu vaše zlaté srdíko ke šastným
prsm svým."

A co slovy tvrdil, skutkem setník vykonal. Lotinka byla bez

vlády, svt šel s ní samým štstím kolem. Kouzlo, v jehož tvrdých

toiiatech až posud vzela, rázem bylo rozrušeno. Oi její slastí na
pl se zavely a plavaly v slzách jako ty boží rybiky ve vod. Teplá,

vlnící se adra její pitulila se k mužnému srdci setníkovu, a hlava

její sklonila se na jeho rám. Le nedlouho mla ji tam složenou.

Setník ji chvatem pozvedl, slíbal jí chmury s ela, slzy s oí a na

rtech láskou kynoucích spoinul dlouhou, peblaženou chvíli. A když

ji pustil a oi jejich se setkaly, nebyly ani jedny ani druhé suchy.

„Víš co, Lotinko," pravil slastí se zajíkaje, „o masopust budeme
míti svatbu."

„Jak budeš chtíti," odvtila Lotinka, a on jí za to první medové
„ty" div v náruí neumakal.

Na to otevel dvée jídelny a volal dol na Emana. Eman pišel

všecek ustarán. Le jediný pohled na šastný párek ztlumoil mu více

než celá kniha s výklady. Zajásal v duchu a kmitem pomyslil si

:

„Jestli že jediná jiskra z filosoiie doktorovy vážnou Lotinko oblomila,

jak odolala by tvá Hedvika jejímu plameni?!"

Mlky stiskl Tomšovi i Lotinee ruku, ale jediný ten srdený
stisk zavíral v sob na kopu blahopání.

A byla dnes noc na Polonii ! První teplý jarní den po sychra-

vých mlhách zimních a rozvichelé plískanici není tak píjemným jako

byla ta noc. Dlouho do noci sedli pátelé naši pi vín a aji a když

Eman a Tomeš dol odcházeli, šlo již na jednu hodinu. Lotinka teprve

k ránu usnula a i pak spala ješt jako na nepokojné vod.

Když ráno po osmé hodin setník ml odjeti, poslal svj koárek
naped. Eman a Lotinka doprovázeli jej až ke kaplice, jež mla pro

Emana smutnou svou historii. Tam když se zastavili, pravil setník

:

„A nyní se, Emane, obra. Nepotebuješ vidti, jak se s Lotinkou

louíme."
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A Eman se obrátil. Louení trvalo dlouho, vždy padlo pi nm
na tisíce hubiek. Poslední slovo setníkovo bylo: „O masopust."

A libohlasá ozvna z úst Lotininých odvtila: „O masopust."
Rozešli se. Eman a Lotinka stáli dlouho u kapliky hledíce na

cestu k Polomi. Teprve když Královec na silnici do koárku si sedl,

odcházeli dom ani slova nemluvíce. Le doma ekalo na n divadlo

smutné. Když picházeli ke dvorci, bžela jim dveka v ústrety zv-
stujíc, že starý milostpán pracuje asi k poslední hodince. Eman i Lo-

tinka šli rovnou cestou do komnaty otcovy. Utrápený neduživec jich

ze zaátku nepoznal. Teprve za hodnou chvíli, když mu Lotinka asi

po tetí povídala, že provdá se za setníka Královce, pišel na chvíli

k pamti.

„Tedy pan fará pece nelhal, když mi na jisto slíbil, že pán

bh mi vinu odpustil," šepotal staec. „Bud jméno boží pochváleno.

Eman už se neztratí."

Lotinka a Eman klekli k jeho loži prosíce za poslední požehnání.

Le churavec jim více nerozuml. Hudci již mu hráli v hrdle. Namáhal
se promluviti, a slova jeho byla kusá a nejasná. Jen Lotinka z nich

srozumla, že si žádá, aby mu nazvedla hlavu. Uinila tak. Staec
zakašlal a dokašlal. Bylo po nm.

„Už je v pánu," zalkala Lotinka skrápjíc slzami svraštlé líce

mrtvoly.

„Odpoívej v pokoji," odvtil bolestným i srdeným hlasem Eman
a políbil ruku již již chladnoucí.

Tetího dne na to, dopoledne o deváté hodin byl poheb. Rolníci

Podhorští odnášeli starého pána na svých ramenech k Polomi. Za
rakví kráel vedle Emana a Lotinky doktor Sluka, za nimi eládka
dvorní a lidé ze vsi a z okolí stídav zpívajíce a se modlíce. Ledvina

i doktor mli po celou cestu hlavu obnaženou. Na míst, kde cesta

z Podboí ústila v silnici Polomskou, oekávala prvod pohební
rodina pán Lípová do jedné hlavy. Vedle babiky byla tam i Hedvika.

Byla bledší a vážnjší než kdy jindy a za to také krásnjší. Ledvina

ji vidl dnes poprvé od tch dob, co se pro nešastný její dopis

rozestanuli a zapomnl na chvíli, že provází otce k vnému spánku.

Doktora ta episoda neušla. Nežli se vrchnost Polomská za nimi v prvod
vadila, prohodil potají k Emanovi: „Za rakví s mrtvolou shledávají

se kvtiny života."

Když starého pána pochovali, a zádušní mše dokonána byla, a

z kostela vycházeli, zastavil se Ledvina s Lotinkou, by se podkovali

Polomským za jejich pi pohbu úastenství. Byla to ovšem jen vc
dobrého tonu, ale z jedné stránky pece zajímavá. Ledvina i sestra

jeho podávali dkujíce Polomským ruce. Když došlo na slenu Hedviku,

byl Ledvina na rozpacích. Le jenom vteinu asi. I jí podal ruku

tesoucí se. Ale i pravice Hedviina se tásla a což nad to, stiskla

mu srden ruku. Užasnuv zdvihl k ní Ledvina oi, le ona je mla
k zemi sklopené. Babika si toho dobe všimla, a když se ubíraly ze

hbitova do zámku, zašeptala potají k Hedvice, jež vedle ní šla

:

„Ráda jsem to vidla, že jste si podali s Ledvinou ruce."
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Téhož asi asu pomyslil si Ledvina vstoupaje do koáru k Lo-
tinee a doktorovi Slukovi: „Za rakví s mrtvolou shledávají se kvtiny
života. Kéž by se shledaly!"

Podhorští rolníci zstali v Polomi, aby zapili smrt starého milost-

pána. Pišvejc také nechybl. I on z Podboí pomáhal jim nésti, dobe
vda, že vdro piva aspo od Podhorského pána dostanou za cestu.

I o nm platilo slovo doktorovo, nahoe zpomenuté, jenže jeho života

kvtina nešla za rakví, nýbrž pi rakvi tšíc se v duchu na ovlahu

po pohbu. (Dokonení.)

Jan Nep. Nejedlý.

Studie biografická, kterouž sepsal

Antonín Rybika.

(Pokraování.)

16. Literární innost J. Nejedlého v letech 1820— 1830.

Ukázali jsme výše, kterak po vyjití povstných dekret císa-

ských r. 1816, mocí kterých ml v školách stedních a vyšších k ja-

zyku eskému obrácen býti jakýsi zetel, J. Nejedlý probral se k nové

innosti literární, a jmenovit že pokraoval u vydávání svého Hla-

satele a že se dal do pekládání nkolika vzácnjších spis anglických

do eštiny.

Spisy tyto byly Youngovo rozjímání noní, pak Popeova Zkouška
o lovku. Z onoho podal již v Hlasateli r. 1818 nkolik peložených

kus na ukázku, roku pak 1820 vydal celý peklad spisu toho tiskem

u veejnost takto: Eduarda Younga kvílení aneb rozjímání noní.

V Praze 1820. 12°. str. 132, s obrázkem. *) — Peklad tohoto svým

hlubokým filosofickým obsahem dležitého a pi strunosti a jadrnosti

jazyka anglického k vykládání na jiný jazyk ne lehkého díla, jest po-

nkud zvlášt tím povšimnutí hoden, že J. Nejedlý, akoliv sice tou-

žíval na tvoení nových aneb užívání jinoslovanských slov, sám v pe-
kladu tomto utvoil mnoho nových slov, z nichž ovšem nejedno nebylo

dosti zdailé a správné, což pozdji odprcm jeho zavdalo píiny
k rozliným výtkám a vtipkm. 2

) teme zde tato nová slova : ohnivov,

tom, eho šetil u pekládáni tohoto dležitého díla, pipomíná J. Ne-

jedlý v pedmluv — v Praze dne 27. bezna psané — takto: „...Toho
vzneseného spisu chtje vzdlaným a ueným p. vlastencm v jazyku
eském poskytnouti, šetil jsem vrnosti ;i jadrné krátkostí anglického
pvodu, spolu i srozumitelnosti, Libozvunosti a istoty jazyka eského,
následuje klasiku eských Z Rudolfova zlatého vku, dobe vda. když
práce podobné pekladateli se nezdaí a od pravých, soudných vlastenil

v zavrženi se pojmou, že to jediné nedostateností nedosplého, avšak
mnoho si doviijícílio pekladatele piísti náleží."

-'. Viz .1. Jungmanna Beleucktomg der Streitfrageiíberdiebhm. Orthogrqfie.

1829. str. 15. 46. - .J. Palkovi ujímaje se pítele svého, J. Nejedlého,

proti výtkám jemu od J. Jungmanna u seci té inným, píše takto:
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Vulkán, mrtvov; krypta, Grut; prášíek, Atom; sluneník, ratíje na

hodinách slunených; spoluvkovec, vrstevník; samoknpitel, monopo-

lista; nepravota, faleš; hvzdovství, Firmaraent, Sternenhimmel
; púl-

nonik, severní vítr, boreáš; obraznost, Bild, Vorstellung ; rozhoen!,

nadšení; tesklivec, Skrupulant; prolhtiti, prodloužiti, fristen; obnilli-

nouti, mlhou obklíiti
;
pak asté užívání genitivu místo akkusativu a

mnoho píliš zdrobnlých slov, na p. : Života máliiké divadlo jest

pahrbeiek coulu zvýší nad hrobem; smíli prášíc/c toho prášikového

svta; vtííkem zatesený, a j. v.

Na str. 24. (pod arou) pekladu tohoto doítáme se, že J. Ne-

jedlý chtl také jazykem eským vydati Popeovu báse Zkouška
o lovku. Avšak peklad ten nevyšel tiskem u veejnost, a my poptá-

vajíce se u vci té, nemohli jsme se dozvdti, ani jak daleko asi N.

v práci té pokroil, aniž kam se rukopis pekladu toho dostal ?

R. 1821 vydal J. Nejedlý po tetí svou gramatiku eskou pro

Nmce (a to prý v 7000 ex . ! ?) s titulem : Praktische bóhmische

Grammatik fr Deutsche. 3. verbesserte Auflage. Prag 1821. 8° str.

384, kteréžto nové vydání ponkud tím jest povšimnutí hodno, že Ne-

jedlý v pedmluv k nmu — jakož níže sieji ukážeme, — ponejprv

písemn vystoupil proti analogickým novotám orthografickým.

R. 1820 na podzim byl se A. J. Puchmír pisthoval do Prahy

na léení, kdež však zemel již dne 29. íjna téhož roku, zanechav

v své literární pozstalosti mimo jiné spisy také sebrané své básn
drobné s titulem „Fialky." J. Nejedlý byv od svého pítele jmeno-

ván zástupcem a exekutorem posledního poízení i pozstalosti jeho,

zasazoval se ihned o to, aby básn nadepsané byly vytištny a podal

je k tomu konci k censue. Avšak censor tehdejší nechtl nemalou

jich ás k tisku pipustiti, teba že básn ty byly již jednou s po-

volením censurním v asopisech a sbírkách porznu vytištny. *) —
Tím však nedal se J. Nejedlý odstrašiti, anobrž dal znova básn ty

pepsati a podal je po druhé do censury, jakož i pobízel dtkliv
bratra svého Vojtcha, a

) aby básn své k tisku pipravoval, pítele

„Die íjbersetzung von Youngs Nachtgedanken war ein literarisches

Abentheuer, áusserst schwer zu bestehen, und wenn H. Rath Nejedlý
vielleicht manchmal strauchelte, so ist er zu entschuldigen. Ein anderer

hátte es nicht einmal so gut bestanden." — Bestreitung der Neuerunyen
in der bóhm. Sprache. Presburg 1830 str. 28.

') Byly to mimo jiné jmenovit také tyto básn: Na jazyk eský, Píse
na Jana Žilku, Hlas echa.

'-) Píšef Nejedlý dne 4. bez. 1825 u vci té bratrovi Vojtchovi takto:

„ . . . Vašeho Otakara, jak na isto jej hotového míti budete, mn za-

šlete, i dám jej do censury, aby pak ihned se tlaiti mohl; potom bych
mínil básn Vaše a pak Karla, aneb jak vle Vaše bude a což okoli-
nosti spíše pipustí. ekati se ovšem nesmí, protože to i pro zvelebení

literatury jest i také asové snad tak brzo se nezmní, nebudouli horší.

Též i Hnvkovský svj Drín dodlal a snad také s vydáním jeho nebude
prodlévati. Štépnika se dostane do Moravy, pravil, že Vám psal i též

pobízel, abychom všickni co možná vydávali. Proež se k tomu míti

musíme. ..."
P. S. „Puchmajerovy básn vyjdou i musí vyjíti ; kdy by censura té

pekážky nebyla dlala, jež by byly dávno vyšly. Též Vám posílám
katalog knih eských, abyste vdl, jak mnoho jich již vyšlo."
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Hnvkovského, který svj Dvín pedlával na báse romantickou, aby

dílo to u veejnost podati neodklátlal. — Vbec nebyl J. Nejedlý po

ten celý as tak lhostejný k literatue domácí, jak by se snad leckdo

domnívati mohl, anobrž všímal sob všeho, co se tehdáž v píin té

d nás dalo a obmýšlelo. Že pak úastenství jeho nemívalo vždy žá-

doucího úinku, toho píina ležela jednak v tehdejších nepíznivých

okolnostech, jednak v jiných vcech vnjších.

Tím se i stalo, že tolikéž toto nové usilování J. Nejedlého o vy-

dání básní Puchmírových a bratrových zstalo bez úinku ; toliko Dvín
Hnvkovského vyšel r. 1829 u veejnost, avšak nikoli nákladem Ne-

jedlého nebo Hnvkovského samého, nýbrž tiskárny Yetterlovy, proež
také písmem latinským á v orthograiii analogické.

Za to vydal J. Nejedlý téhož roku (1829) svým nákladem Idyly

Gessncrovy co tetí díl spis tchto, (v 12°. str. 190 s obrázkem),

akoliv byl V. Hanka již r. 1819 v Praze nákladem Házovým tytéž

idyly jazykem eským u veejnost vydal. *) — Peklad tento potkal

se s ostrou ano namnoze náruživou recensí, kterou byl F. L. ela-
kovský o nm do as. esk. Musea r. 1880, str. 221. položil. — Po-
rovnav peklad Nejedlého s Hankovým dává tomuto pednost ped
oním a vytýká Nejedlému, že utvoil mnoho nových a to nesprávných

i nepotebných slov
;

(horlíirost, Eifersucht, zpvanky, písn, poví-

dulka, Erzáhlerin, Lesoiíka, Waldnymphe, Krušením, Venus, krásíce,

SchSnheit, bravná vlna, Schafwolle, ouzkostn, ángstlich) ; že užívá

genitivu místo akkusativu, ímž povstává asto nesrozumitelnost, a že

zvlášt v pekladu tom jest tolik zdrobnlých slov (diminutiv), že se to

tenái až hnusí, (bydl/teliko vé, malíiké zamstnáváni, hospodástvíko,
goinka, behýek, páhrbeíek, eháhupika, píbliky, libiký, mír-
ntký, jemnický, a j. v.) — Recense tato, akoliv zavírala v sob
leccos podstatného a pravdivého, nicmén zdá se býti psána s ne-

malou náruživostí ano jizlivostí a více smovati k tomu, aby nená-

vidný pekladatel jí byl spíše podráždn a rozzloben, nežli aby se

vci samé platná služba prokázala, jakož to také vysvítá z listu od
samého pítele J. Kamarýta elakovskému u vci té psaného. 2

)

M V pedmluv k pekladu tomu píše Nejedlý takto: „Pekládaje tyto

peutšené Idyly Gessncrovy snažil jsem se, aby co nejvrnji peložené
v isté, srozumitelné a lib plynoucí esané i klasické, všeho novo-
tástvi prázdné eské dobropísemnosti na svtlo vyšly, ;l l>y cizími,

neeskými a nemotornými slovy ani troskami z ruštiny" nebo polštiny

(Jakž k záhub jazyka bohužel mnozí nyní iní) poskvrnny a zohyzdny
nebyly. . . .

u

-• .J. Kamarýt dne 7. erv. 1830 elakovskému u vci té takto:
To vím, že tvé posouzeni Nejedlého prohání, Skaredsjej

pofaUdil proti srsti | ku konci ješt takový dekret non plus ultra. Ale
nkterá slovíka jsi mu pec pro potšeni mohl prominouti. N. p. pooi-
ilnlkd ve Velesku (naVeleSin v Budéjovicku) v obyeji... ouskostn —
t&kostni arci nemohu íci, ale mohu píce ialostni, — milostn, proež
by to nebylo tak velmi proti analogii. ..." K tomu pipomínáme ježte
i to, že slova tpévanhy, písn, Celakovskýra Nejedlému za nesprávné
vytknutého, užívají Slováci moravští a uherští, ;i slovo leso, Irxoúka
Faun, Waldnvmpie že neutvoíil Nejedlý sám, nýbrž že slova toho uží-
vali tehdáž také jiní a to analogití spisovatelé a básníci, jmenovit
sám J. Langer, dobrý asu toho pítel r. Celakovského,
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V hádkách, kteréž byly v letech 1820— 1828 u nás vzešly o

pravost a starožitnost Soudu Libušina, neml, pokud toho pomníme,

J. Nejedlý podstatného úastenství, alespo se nikde véci té zvlášt ne-

dotýkal, akoliv rozepe ta Dobrovským pedkem proti J. Jungraannoví

a V. Hankovi byla namena. Taktéž nebral nikdy v pochybnost pod-

statu a platnost rukopisu Kralodvorského, anobrž uznával tu i onu a

s nevšední úctou i nadšením mluvíval vždy na kathede a soukrom o

vysoké cen tohoto vzácného pozstatku staroeského básnictví, teba
že jeho objevitelem byl nenávidný mu V. Hanka. I neopomínal ped-
ítati každého roku nkteré ásti rukopisu toho, jmenovit lyrickou

jeho ást', svým poslucham a vychvalovati formu a obsah jeho

;

i radoval se nemálo, když uslyšel, že náš mistr Tomášek uvede písn
tyto v hudbu pimenou. — Podobá se, že Nejedlý na tyto památky

literární proto býval tak laskav a jich nenaíkal, ponvadž, jsa hlasate-

lem a obdivovatelem starodávné vzdlanosti jazyka našeho, každou

podobnou památku literární ml za nový a platný dkaz mínní svého.

R. 1830 vydal Nejedlý po tvrté svou gramatiku, avšak tento-

kráte toliko pro echy takto : Lehrbuch der bohmischen Sprachc

fr Bohmen. 4. stark vermehrte Auflage. Prag. 1830. 8° S. 412. —
Že nové toto vydání ureno bylo pro echy, vynechány jsou všeliká

cviení a úlohy v pedešlých vydáních picházející ; za to pidáno

jest celé nové — páté — oddlení : „ (liber den Ursprang und die

Bildung der bohmischen Sprachc, 1
' v 4 kapitolách, *) pi emž spi-

sovatel z vtší ásti užil toho, co byl J. Dobrovský ve své gramatice

(1819) u vci té pipomenul.

Na to nevydal Nejedlý více žádného vtšího díla ani pvodního
ani peloženého ; chtl však na své útraty vytisknouti dáti nadepsané

Fialky Puchmírovy, kteréž byla censura tentokráte v celosti k tisku

pipustila, pak drobné i nkteré vtší básn bratra svého Vojtcha;

avšak nedospl již k tomu.

17. Písemné hádky literární J. Nejedlého a J. Pálko-

vi e s V. Hankou a J. Jungmannem v letech 1820— 1829.

Až do roku 1820 toužíval J. Nejedlý na novoty orthografické

Hankou a Jungmannem uvedené toliko soukrom v dopisech a rozpráv-

kách s páteli svými aneb ve svých pednáškách školních
;
písemn

však až do té chvíle nebyl proti nim vystoupil. Teprv r. 1821, když

po tetí vydal svou gramatiku eskou, dotknul se veejn a písemn
v pedmluv k vydání tomu (dne 25. ervna 1821 psané) a pak také

na nkolika místech v gramatice samé nadepsaných novot orthogra-

fických a zavrhoval je naprosto, ukazuje k tomu, že dobropísemnost

eská již od tí století jest ustálena, a novoty obmýšlené a provádné
že neposkytují žádné výhody, anobrž že nauení eské orthografii,

bez toho dosti nesnadné, iní ješt obtížnjším a uící se ve zmatek

l

) V tchto tvero kapitolách mluví se: 1. Von der Verwandlung einiger

bohm. Buchstaben. 2. Von dem Ursprunge der Sprachc und Bildung
der Wórter. 3. Von der Bildung der Hauptworter, Zusammensetzung,
Verkleinerung derselben. 4. Von der Bildung der Beiworter.
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uvádjí, jakož i dosavadní jednotu a srozumitelnost jazyka našeho že

perušují. Mimo to v gramatice samé ješt na nkolika místech, tu

kde mluví o dobropísemnosti, touží na novotáe nadepsané a zavrhuje

všeliké navrhované zmny v dosavadní orthografii. *)

Avšak nezdá se, že by byli analogití novotái napomenutími J.

Nejedlého v pedmluv nadepsané obsaženými k lepšímu poznání pi-
vedeni a k starému spsobu dobropísemnému navráceni bývali. Nebo
ti. kdož byli až dosavade pistoupili k orthograíii analogické (Jung-

mann, Presl, A. Marek) zstali jí i napotom vrni, z mladších pak
spisovatel (Kollar, Šafaík, Palacký, elakovský, Vinaický, Kamarýt
a j.) pihlašovali se tém všickni tolikéž k orthograíii této, tak že

opravy dobropísemné J. Dobrovským navržené ím dále tím širší ra-

zily sob cestu v literatue eské.

U vci této byl tehdáž neobyejn inným ano neunavitelným

agitátorem V. Hanka, který „spojuje se svou obvyklou holubicí pro-

stotou nevšední hadí opatrnost" uml to svým domlouváním i sice

pomocí pátel a známých svých tak nastrojiti, že poet pívrženc
orthogratie analogické nejen co den vzrstal a se rozhojoval, anobrž

že téže orthografii tolikéž v knihách a spisech tištných den ode dne

volnjšího prchodu se dostávalo. 2
)

•) Aby laskavé tenástvo Sieji vyrozumlo, jak asi Nejedlý v nadepsané
pedmluv orthografii bratrskou naproti novotám analogickým hájil

a tyto zavrhoval, uvádíme vztahující se k tomu ást pedmluvy této

zde v pvodním znni: „. . . . Neuerungen in einer Sprache, die bereits

den hochsten Grád der gramraatischen Ausbildung erreiehte. uhne wich-
tige Griinde vornehmen zu wollen, kann man nicht billigeu, daher die

Aenderungen, welche einige Neuerer gegen die von unseren besten
Schritsteliern im gt)ldenen Zeitalter der bolím. Sprache esnreserztc nud
seit drei Jahrhunderten allgemein iibliche Kechtschreibung seit kurzem
vornehmen, keine Nachahmung verdienen : dens sic erschvseren die

ohnehin nicht leichte bohm. Kechtschreibung, venvirren die Lernenden
und n-ewáhren keinen Nutzen Haben doch bei den Deutschen
bei der steigenden Cultur der deutschen Sprache Sehriftateller vom
ersten Range, wie Wieland, KU)pstock u. A. in der deutschen Kecht-
schreibung Verbesserungen vornehmen wollen und doch nahm sie die

deutsche Nation nicht an. Warum sollten wir Bohmen ohne vichtiíre

(iriinde unnutze, die Brlernung ersehwerende Aenderungen in anserer

bereia seit Jahrhunderten thusisch ansgebildeten, reinen und verstáod-
lichen Sprache vornehmen und Verwirrungen aus Neuerungssncht ver-

ursachen? Jedervon mis und Belbst der gemeine BOhme versteht unsere
vor 900 Jahren geschriebenen Werke ohne die geríngste Schwierigkeit
und liest sie mít Vergnftgen, da mdessen <Iie Erfinder deriei

v

rungen steh itzt §chon in Oten Schriften nicht ewmeU unter einander

j Jaká kyselost a rozhocenost /.a tou píinou panovala tehdáž u kla-

sicistíí proti Bankoví, vysvitá mimo jim'' i z toho. že skládány jsou
z jich strany rozliné satirické verse i potupn pamflety, v nich/, se

Bankoví jeho vychloubáni a drzé i nešetrné chováni a povrchnost
;i ledabylosl jeho linguistíckych vdomosti dutkliv ano jizliv vytýká
a vbec na odiv .staví. Nkterá tato sepsání hýla i veejn tištna, jiná

pak pouze v pepisech po Prase i na venek rozesílána, t nichž zvlažte

jedno zavírajíc v sob parodii na Banková známou píse nNa tebe :

r duchu staroeském" j<'sr povšimnuti hodná, proež z ní nco u veej-
nosí podáváme: 1819. Na /// '/- (duckm Btaroieským) —
Ohleu [duchem ým)

:
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Takto se stalo, že J. Nejedlého apologie bratrské dobropísein-

nosti v nadepsané jeho pedmluv zstala nejen hlasem volajícího na

poušti, anobrž V. Hanka a V." A. Svoboda sepsali r. 1822 ostrou re-

censi gramatiky samé a chtli ji tiskem vydati a takto veejn pod-

statu oprav analogických a lichost odpor Nejedlým a páteli jeho

proti nim inných ukázati a provésti. Avšak tehdejší censor Zimmer-

mann — jak se povídalo, k domlouvání J. Nejedlého — nepipustil

recensi tu k tisku a odvaroval takto alespo na as vypuknutí veej-

ného boje orthografického. — Když však v prodlení let 1822— 1828
pední eští básníci a spisovatelé jakož i nejváženjší asopisy eské
— Krok, asopis esk. Musea a asopis pro kat. duchovenstvo —
jali se užívati pravopisu analogického a tím vítzství orthografických

oprav, Dobrovským navržených, nad dobropísemností bratrskou nebylo

více pochybno : povstal V. Hanka znova k zjevnému boji proti ypsi-

lonistm a jmenovit proti nenávidnému jich vdci J. Nejedlému,

chtje jej takto docela na hlavu poraziti a na všechny budoucí asy
neškodným uiniti.

Za tou píinou zdlal Hanka pomocí J. Jungmanna zvláštní

pojednání o pravopise eském, v nmžto strun a svtle vypsal zmny
v orthografii eské až do oprav Dobrovským r. 1809 navržených a

ukázal, jak se orthogratie analogická od bratrské rzní. Sepsání toto

vyšlo v Rozl. Praž. Novin, jež tehdáž redigoval pítel Hankv, J.

Linda, r. 1827 . 98. u veejnost, naež bylo r. 1828 tolikéž o sob
vytištno s titulem: „O poátku a promnách pravopisu eského a

v em tak zvaná analogická od bratrské posavad užívané ortlio-

grafie se rosdhtje, k líbeznému a nestrannému uvážení všem pp.
vlastencm v krátkosti podáno." Pojednání toto bylo dosti mírn a

slušn sepsáno, a po vytení píin, pro sob nkteí oblíbili spsob

Ty jsi v Slavii pohnul Dobrovský
pravý Orfeus, starých Skládání ?

z tebe zpívá ech, Rd k Rh
Polák, Srb a Kus,

yfeíHt ^^
Parnas náš by byl by žádný rozinu

jist uvadl, mu nerozuml ?

kdy bys ty tam byl Rdo b náhoám
v balme rozbredl.

na y/byl vy,eZ;

Kdož by kdy byl moli a zpv Lumírv
pravidla nám dáti, ve prachu nalez,

V° C
3,j? T

a
Ji ..,.., jejž když Dobrovský

Že mftž I též státi? J

íít t nauil,
'

Kohož by byl kde tys slov nový sloh

k opisování z nho vymuil ! .

.

naež koní touto apostrofou

:

Ty jsi moudrosti Jen se stále tak

božské nádoba, k cíli ubírej,

.slavný sluha muz, sám své písn chval,

vlasti ozdoba. o svých ctnostech pj !

Viz a$. . Musea 1871, str. 432. Hanka peložil tehdáž Ruhsev
spis : Krátká historie slovanských národv, do eštiny, jenž vyšel tiskem

r. 1818 v 12°.
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orthografie analogické konci takto: „Odstup všeliké násilí, zacho-

vána budiž v školách posavadní orthografie, až by se uitelé opravené

pouili a potom všecko snadno bude, dobe ztrpme ony. kterým se pi
pouze bratrské zstávati líbí."

Spiskem tímto — ovšem na pohled dosti skromným — pobou-

en jest J. Nejedlý v té míe, že se odhodlal nyní zejm a veejn
vystoupiti na bojišté literární k obran dosavadní orthografie bratrské

a k poražení novot J. Dobrovským v ní navrhovaných. — Zdlal a

vydalt k tomu konci sepsání : Widerlegung der sogenannten ana-

logisch - orhografischen Neuerungen in der bóhmiscken Sprache.

Prag. 1828. 8. S. 20. — V spisku tomto ukazuje Nejedlý (v 12 od-

stavcích s nemalou uritostí a pevným sebevdomím ano s jakousi

hrdostí: „1. že pravopis bratrský již od XVI. století vbec panuje;

2. že všeliká analogie musí mleti tu, kde zvyk již rozhodl ; 3. že

analogická oprava pravopis eský, krom toho nesnadný, ješt nesnad-

njším iní; 4. že novoty navržené žádného užitku nepinášejí a 5. že

nejsou ani pvodní, anobrž že vzaty jsou z ruštiny, echm však že

není potebí, vypjovati sob eho z ruštiny, ponvadž jazyk náš

dávno ped ruským dosáhl nejvyššího stupn své mluvnické dokona-

losti. Toto sepsání Nejedlého zpsobilo mezi pívrženci orthografie

analogické veliké hnutí ano i pohoršení, ježto v jeho porovnání jazyka

eského s jazykem ruským spatovali jakousi denunciaci politickou, a

nkolik z nich, jmenovit K. Vinaický chystali se ihned k odpovdi
na všeliké výtky a dtky, Nejedlým proti analogistm pronesené.

Usnesli se však na tom, aby toliko J. Jungmann sám, jenž mezi ob-

hájci orthografických oprav analogických nejvtší vážnosti požíval.

v práci tu se uvázal, což on také uinil.

Jungmann zdlal a vydal totiž své povstné sepsání: Bcleueh-

tung der Streitfrage uber die bohnUseh Orthografie von J. Jung-
mann, veranlasst durch H. J. Nejedlý*s: Widerlegung der sogenann-

ten orthografischen Neuerungen in der bohm. Sprache. Prag. 8°. 1829.

S. 83. — Jungmann (ukázav pedkem, že Nejedlý ve svém spisku

(Widerlegung etc. ) dv docela rozliné vci zmti, totiž otázku ortho-

grafickou s otázkou jazykovou, ili míchání jazyka eského s jinými

dialekty slovanskými a jmenovit s ruským), promlouvá v pojednání

nadepsaném nejprve: A. O eské orthografU (§§. 1— 10 str. 1— 54.)

jmenovit o podstat analogických oprav orthografických, a potom B.
O broušení jazyka eského (§§. 20—29, str. 53—83.) totiž o poteb
v/délávání a rozhojování jazyka eského zvlášt ve vdeckém a tech-

nickém oboru a to tvoením slov nových aneb vybíráním jich z jiných

dialekt slovanských. — I objasnil a provodíte Jungmann vc. o niž

initi bylo, tak zejm a dkladn, ano odmítl nkteré malicherné ná-

mitky Nejedlého s tak trefnou ironií,
x
) že pojednání jeho zpsobilo

v Praze i na venku mezi uenci eskými nevšední sensaci. Jmeno-

Bvdnje
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vité mladší analogisté pokládali a vyhlašovali J. Nejedlého a pívr-

žence jeho již úpln za pemožené a dobropísemnost bratrskou za do-

cela pežilou a nemístnou, i mli vítzství orthografie analogické nad
klasickou tím více za úplné a jisté, ponvadž prý již také nkteí
spisovatelé, kteí byli až po tu chvíli drželi k orthografii bratrské,

pistoupili nyní k dobropísemnosti analogické, jakož to uinili Linda,

(redaktor Novin Pražských), J. Hýbl, V. Sedláek ano i sám Š. Hnv-
kovský. *)

Avšak vítzství toto nebylo pece asu toho ješt tak jisté a úplné,

jak to jotisté vyhlašovali a sob žádali. Nebo všechny eské knihy

školní a eské peklady zákon a jiných naízení veejných, guber-

niálních, krajských a konsistorních tiskly se ješt po celý as, pokud
sedl J. Nejedlý na kathede, orthografii bratrskou; anobrž i knihy,

kteréž nebyly výhradn školními, však mly mládeži školní se schvalo-

vati aneb prostedkem vikariát rozšiovány býti, musely se tisknouti

bratrským dobropisem, sice by se jim žádaného prchodu nebylo do-

stalo.
2
) Takto mohl toliko pravopis bratrský a nikoliv analogický

pokládán býti za veejn platný a a tak dírae diplomatický, anobrž

konsistoe Královéhradecká a Budjovská práv po vyjití spisku Jung-

mannova naídily zejm uitelm, aby v eských školách národních

veskrze jenom užívali orthografie bratrské a nikoli tak zvané analo-

gické. 3
)

J

) K náležitému vyrozumní vci této pipomínáme : Že J. Linda pijal
tehdáž do Novin Praž. orthografii analogickou, na to nelze zvláštní váhu
klásti, ježto byl již od drahných let pítelem Hankovým. — Co se J. Hýbla
týe, sluší pipomenouti, že k orthografii analogické nepistoupil z pe-
svdení, anobrž z poteby a ad mandátm svých nakladatel (Pospí-
šila, Neureutra a Háze) ; nebo „nekladl žádné zvláštní váhy na ty

titrky (i a y), nýbrž jenom na to, jestli kniha sepsána jazykem správ-
ným a srozumitelným a jestli vbec lidu našemu užitená." — Na Se-
dláka toužil Hnvkovský již r. 1824 v listu svém k V. Nejedlému dne
11. listopadu 1824 zaslaném : „že se pidal k jich protivníkm." I jsa

u vci té dobrým politikem ano pravou korouhvikou, užil Sedláek
ve své Geometrii jenom proto orthografie bratrské, aby ji ^J. Nejedlý
svým poslucham i vbec schválil, což on také uinil. — Že konen
i Hnvkovský svj na báse romantickou pedlaný Divín dal u Vet-
terlové v orthografii analogické vytisknouti, stalo se tím, že J. Nejedlý
tehdáž nechtl a Hnvkovský nemohl báse tu na své útraty vydati,

tiskárna Vetterlova však chtla ji vytisknouti toliko ve spsobu nade
psaném (v orthografii analogické), k emuž Hnvkovský, jenž básní
tou jména eského Ariosta dosíci sob žádal, nucena se vidl pivoliti

a takto bezdky u vci té k analogistm pistoupiti.
2
)
Proež také J. Macháek, jenž byl tehdáž sestavil eskou chrestoinathii

ku poteb Nmc, chtje jí zjednati jakýs prchod do škol stednici).

nucena se vidl vydati ji v orthografii bratrské. Taktéž i J. Chrnla
obstarav r. 1832 nové vydání Komenského Orbis pictus v 5 eích, a

chtje nabyti povolení, aby nového toho vydání mohlo se v školách
užívati, jakož i aby prostedkem vikariátv v Královéhradeckém a jiných

biskupstvích mohio rozšiováno býti, dal je tisknouti v orthografii bra-

trské. Tak se zachoval i J. Sedláek vydávaje svou Geometrii, jakož
jsme již výše pipomenuli.

3
)
Konsisto Královéhradecká vydala u vci této dne 22. dubna 1830 . 273.

schol. k vikám dekret tohoto znní (jejž co pomcku k historii

povstného u nás boje orthografického tuto uvádíme : „Das Consisto-
rinm hat in Erfahrung gebracht. dass viele Schullehrer der Diozes gicli
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K nadepsané brožurce Jungmannov (Béleucldung der Strcdfrage)

jižto analogisté napotom obyejn illuminací nazývali, a že ní ypsi-

lonistm náležit posvíceno bylo, se vysmívali — neodpovdl Nejedlý

více ve zvláštní replice, avšak v pedmluv k 4. vydání své gramatiky

(Lchrbuch der bohm. Sprache fár Bóhmen. Prag 1830) opakoval

sumovn všecky ty dtky a náky na jotisty, jež byl ve spisku svém

Widerlegung atd. pronesl a sieji provedl.

Za to však vstoupil do ad válených jiný klasicista a ne-

pítel všelikébo novotáství, Prešpurský profesor Jií Palkovi, a to

v spisku Bestrcdung der Neucrungen in der bohniischen Orthografic

mit Bcrucksicldigung der jíingst vom H. Professor J. Jungmann
hirausgcgebenen Béleucldung dieser Stredfrage. Presburg 1830.
8° S. 31. *) — Ve spisku tomto odpovídá Palkovi oste a podrobn
ke všemu, co byl Jungmann na obhájení oprav analogických a jmeno-
vit k opodstatnní toho, že by litera c vždy byla mkká, s a z pak
obojetné, v svém pojednání pivedl; ukazuje, že Dobrovský to urit
nevykl aniž to prokázal a že teprv Hanka v svém dobropisu litery

5 a z k obojetným pietl, 2
) a doráží pi tom, tytýž i velmi píke,

na novotáe vbec, jimž piítá všeliké ty nestvry, jaké v literatue

eské na jevo vycházejí, a vytýká jmenovit Jungmannovi, že nkterá
nedopatení gramatická, v Nejedlého pekladu „ Youngova kvílení no-
ního 11

picházející, jichž bez toho u nás nikdo prost není, píliš ne-

šetrn vytknul a na odiv postavil, a prohlašuje konen, že všeliké

novotáství, které jest proti základním pravidlm orthografie a spoívá
toliko na zneužívání analogie, jest nepodstatné a zmatené, a že by se

budoucn slušelo pevn státi k staré klasické orthografii, i koní

nicht nur durch die seit einigen Jahren in der bohinischen Sprache auf-

gebrachten sogenannten analogischen Neuerúngen beirren, ja aneb diese

neue Orthografie in der Schule zu lehren sich verleiten lassen. Da sie

ohnehin gweckwidrig, tounit.;, fttr die Lemenden erschwerend und al>-

schreckend ist : 80 liaben die Schuldistriktsámter dariiber zu wacben,
damit au den bohm. Schulen die Kinder in der bisher ublichen Ortho-
grafie unterrichtet werden." — Konsisto Budjovická vydala u vci
té naízení téhož snni, nepivedla však nových dvod, táhnouc se
toliko k nadepsanému dekretu konsistoe Královéhradecké.

J

) Ponkud povšimnutí hodné zdá se nám býti heslo, kteréž Palkovi
spisku svému velo položil takto: „Národ nmecký slova svá všelijak

tvoi a kroutí, aby e svou njak okrášlil ; i chopili se toho ti n;iši

novákov a chtíce jich v tom následovati, tak jako oni poínají slova

tesati, brousiti, líciti, stíhati, všelijak valchovati a nov potvory vy
mysleti, na to nepamatujíce, že jazyk náš již toho nepotebuje, jsa od
pedkv našich vybroušen a k dokonalosti piveden, kteréž jiný ješt za

vk nedosáhne, lak jako pedkov naši vru psáti neumíme l"— F. M.
1'rhl v pedmluv sv na 1''thody Vácslava Vratixlara z Mitrovic,

v Praze u Samma 1777. 8*.

*) U vci t iní tuto zanimavou apostrou k Dobrovskému: „H&tte der

grosse Manu besser erwogen oder vorausgesehen, Welche Spaltnng er durch

sein Iíeispiel veraiilassen und welches Thor aucfa zu andern onzeitigeo

Neuerungen er erfiueo werde ; so wflrde er, dfichte ich, den Schritt

nicht einmal in seinem LehrgébSude (denn soust blieb er der allgeinein

angenommenéh Rechtschreibung treu) getha haben; so aber that er

ilm. und ich glanbe nich! die Mánesi des vím ínii- stets verehrten Mannes
zu beleidigen, wenn ich sage, dass es ihm ergieng, wie daa wahreSprich
wort sagt: UOÚdiy chybili, chylu' neskoro ;ile spoí.!-
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svou filipiku tím páním, aby se jotisté omylu svého vzdali a k jednot
orthograíické se navrátili.

K této replice Palkoviové neodpovdl žádný z jotist více

sieji anobrž Junginann pipomenul ji toliko píležitostn v svém po-

jednání: O rznení jasyha eského (v as. esk. Mus. 1832 str. 165.),

kdež pouze praví: „P. Palkovi má za to, že litera c u ech vždy

tvrdá jest. Jemu tedy sklonní, jako: velci, ptáci, mei a p. tvrdé jest!

Kdo tak rozumuje, odpovdi nezasluhuje!" — Tímto výrokem Jungman-
novým cítil se náš klasicista nemále dotknuta a obnovil ponkud zase

hádku o rtl iografickou, promluviv o vci té ješt jedenkráte v své

Tatrance I. ro. sv. 3. str. 112. *)

Na to nevíme, že by nkdo více o orthografii analogické a bratrské
— kterážto vc po tolik let mysli našich literát pobuovala a na
vyvinováni a vzdlávání literatury naší nepíliš píznivý úinek mla
— spsobem polemickým (jak se to dosavade dalo) byl psával a pro-

mlouval, tak že nadepsané pronesení Palkoviovo pokládati mžeme
za labutí zpv pán klasicist. — Nic však mén nevzešly ani potom
u nás úplný mír a jednomyslnost na poli orthografickém ; anobrž šlo

se u vci té dále, tak že dobropis analogický v krátkém ase musel

ustoupiti dobropisu skladnému, akoliv i s ním ješt nebyli všickni

spokojeni; a tak se ponkud vyplnilo, co byl Nejedlý nejedenkráte

z kathedry pedpovdl : „jakmile poneme bourati na dosavadní budov
orthograíické a jazykové, že to nezstane pi c s v a z, anobrž že

pani novotái pjdou dále a že pak nelze pedvídati, kdy a jak se

ty novoty ukoní."

18. O chování se F. L. elakovského k J. Nejedlému.

V hádkách orthografických a linguistických, ježto u nás v letech

1820— 1830 místa mly, a my práv ponkud siejiJe vypsati se po-
kusili, byl jedním z pedních úastník také Fr. L. Cclakovský, akoliv
u vci té nevždy zejm psobil a zjevn na djišt boj tehdejších vy-

stupoval, anobrž zhusta jenom indirektn tu inným býval, a a tak

díme, pouze za kulisemi — akoliv i takto dosti platn a trvale —
úinkoval. K tomuto úastenství elakovského v bojích onch nebyla
v dosavadních vypsáních hádek tchto a v biografiích tehdejších zá-

pasník, pokud toho pomníme, až po tu chvíli pozornost obecenstva
našeho obracována v té míe, jak by toho vc sama byla vyhledávala.

Proež promluvíme zde i v této píin ponkud sieji, majíce za to,

že vypsání to alespo poskytne trochu rtuti k zrcadlu oné doby a

vyjasní snad leckterou dosavade temnou stránku povstného boje lite-

rárního u nás tehda s neobyejnou náruživostí a kyselostí od obou
stran vedenéhov

Fr. L. Cdakovsfaj navštvoval r. 1816 a 1817 tídy humanitní
na gymnasiu Píseckém, maje tu za profesora A. Uhle, muže vzdla-

') Palkovi, opakuje tu výše pivedené povdní Jungmannovo, volá takto':

„Nu a jsou hrozny nezralé ! Ale ptám se, jakové jest to rozumování,
íci, c že jest vždy tvrdé, (a za to mli je Králití),' protože má mkké
, tak jako n má n, t má , s má š, z má z. To není rozumováni. A jak
dovodí novotái toho, že jest vždy mkké ? Nijakž !"
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ného a tehdáž již vlastence horlivého. *) Zde oznámil se elakovský
ponejprv ponkud dkladnji s ožilou literaturou národní, ítaje Puch-

mírovo sebrání básní a zpv, Nejedlého peklad Iliady Homerovy,

Hlasatele eského a jiné starší a novjší spisy eské, pi emž zvlášt

na nho psobily vlastenecko-literární pojednání a rozmlouvání J. Jung-

manna, J. Nejedlého a F. Rautenkrance v Hlasateli obsažená a pi-
mly jej k pilnému cviení se v gramatice eské a dkladnému ozná-

mení se s novjší i starší literaturou domácí.

Když se elakovský na podzim r. 1817 odebral na studie filo-

sofické do Prahy, navštvoval tam mimo jiné volné pednášky také tení

eská profesora J. Nejedlého ; i seznámil se také záhy s V. Hankou,

který byl práv tehdáž v nejhorlivjším boji orthografickém s J. Ne-

jedlým. Vyrozumv Hanka, jak dvtipná a pi tom jak neoblomná a

rázná hlava jest náš elakovský, hledl ihned s pirozenou sob opatr-

ností a obmyslností pivésti jej krom jiných mladík úpln na svou

stranu, maje a to ne bez píiny za to, že takto získá spsobilého,

ohnivého, rázného a vytrvalého teba i nevždy dosti opatrného spolu-

bojovníka do šiku svého v zápasu proti nemálo nebezpenému nepíteli,

k jehož stran držela tehdáž ješt pevn falanx všech zkušenjších

vlastenc a tém všech starších spisovatel eských.

Spsob, jakým V. Hanka hledl elakovského sob získati a

k šiku svému trvaleji a pevnji pipoutati, svdí nemálo o jeho taktu

diplomatickém, ili jak se o nm íkávalo, „o jeho hadí opatrnosti

spojené s holubicí prostotou." Bylt Hanka vyrozumnl, že se ela-
kovský tehdáž s nemalým zalíbením ano se zvláštním zápalem zanáší

studováním a sbíráním památek staršího i novjšího básnictví prosto-

národního, a že i bedliv studuje jazyky jinoslovanské. Jakož Hanka
asu toho u vci té ml již jakýchs vdomostí a nemalou zásobu slo-

vanských národních písní, povstí, poekadel, písloví a k tomu podob-

ných drobností literárních a byl již také v spojení s jinými uenci
slovanskými, kteí se takovými studiemi obírali, sdlil vše s naším

elakovským a ukazoval mu nad to, kde by podobných vcí mohl se

ješt doísti a doptati; vbec choval se Hanka k elakovskému tehdáž

tak pátelsky a obtovn, že získal sob jeho lásku a dvru v té míe,
jak toho jenom sob žádati mohl. ")

') A. Uhle byl r. 1812 v Pražském asopise „Bohemia" velmi jizliv vy-

stoupil proti všelikému usilování vlastenci) eských ; zaež se mu do-

stalo od J.Jnngmanna v Hromádkových Prvotinách náležitého pokárání.

Toto napomenuti vzal sob Uhle (Bohemaríus) upímn k srdci a mysli

a stal si- napotoin horlivým ctitelem jazyka a vzdlavatelem národ-

nost^ naši
') Fr. elakovský pipomíná sám v pedmluv k 1. sv. Slovanských ná-

rodních písní r. Í822 vydanému, „že sebrání jeho dobrotivosti p. Hanky
podáním jak svých našklizených tak i z vtší sbírky p. Šaaííka vyta-

žených písní se rozhojnilo." Hanka pak když sr pozdji s elakovským
nepohodl ano s ním v zjevn nepátelství vešel, vytýkal to nejedenkrate

CetakovskémtL „že se tento velmi laskav k nmu choval, pokud jemu
sdlováním uisni. povídek, písloví a t. p. v pracicn |en<> rauni a po-

moen býval; jakmile však neml elakovský 0<J nho clio více 006

kavati. že ihned chování sv /mnil a k nmu napOtom nepátelsk] S6

ml.- (Viz as. . Mas. L834. >\. 1. Kvity L834, rtr. 412 a 1886$. 10.)

46
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Že pi tom Hanka neopomenul zjednati clakovskómu již tehda/,

volný pístup k J. Jungmannovi, vdci strany analogické, toho neteba

pipomenouti; i stal se elakovský nedlouho na to — poznav Jung-

mannovu ušlechtilou mysl, horlivé vlastenectví a všestrannou vzdlanost

— takovým ctitelem ano zbožovatelem našeho „batušky" (Jungmanna),

že se nerozpakoval ne jedenkráte volati a psáti : „Jen jedna Praha a

v ní jen jeden Jungmann!"
Také neustával elakovský tehdáž všelijak velebiti V. Hanku,

jmenovit pokládati jej mezi naše nejlepší básníky prostonárodní a

dkladné znatele básnictví prostonárodního vbec. *) Anobrž . pro-

kázal Hankovi nevšední služby v jeho boji písmenkovém zvlášt i tím,

že stana se — jakož nadepsáno — nadšeným ctitelem Jungmannovým,

zahoel od té doby takovou trpkostí a nenávistí k jich obou odprci,

J. Nejedlému, že bychom to nemohli sice sob ani vysvtliti, kdy by

to nebývalo již leželo v povaze našeho, jak vbec tak i v této vci

veskrz pvodního a zhusta nepochopitelného Ladislava, nezdržovati

v niem míry stední, anobrž libovati sob vždy v jakýchsi krajnostech,

dle eho on bud!to neobmezen velebil a zbožoval nkoho, aneb opo-

vrhoval jím naprosto ve všem a všudy. 2
) Této své trpkosti a nená-

visti proti J. Nejedlému dával elakovský od té doby volný prchod
v té míe, že metal nejen nejostejší stely a jizlivé úsmšky svého

satirického vtipu na Nejedlého 3
) — jejž napotom nic jinak le pouze

Jmihem nazývati uvykl — , anobrž že pronášel na nho soukrom
i veejn, ústn i písemn zejmé hany a trpké výitky, ano tžké

náky a obviování z in nepoestných, 4
) i nerozpakoval se pi tom

užívati zhusta frásí docela sprostých, triviálních, cit slušnosti a dobrého

tónu urážejících, 5
) ano neváhal k Nejedlému pi osobním setkání ne-

šetrn se zachovati i zejm jej urážeti. fi

) Ovšem elakovský ve své

') Fr. elakovský pipsal I. svazek Slovanských národních písní V. Pla-
koví na dkaz svého pátelství a pronesl tamtéž v poznamenání na

str. 72 nemálo píznivý úsudek o prostonárodních písních Hanko\ýcli.
jakož i ku konci sbírky té vadil jej vedle Z. Poláka, L. Iíetigovy a

J. Kamarýta mezi nejlepší prostonárodní básníky eské.
2
) K této psychologické hádance v povaze našeho vbec originálního, na-

mnoze nevyzpytatelného elakovského ukázal též J. Hanuš v biografii

jeho r. 1855 v aktech k uené spolenosti vydané (V. sv. !t.)

*) Viz Fr. elakovského Ohlas písní eských, kdež pod . 43. teme bá-

snika „Poslední vle:"

Ach, ach pane Janku, Ten mj panický cop
V slovutném copánku! Postavte mi na hrob,

Až nkdy umete, A tam na mém hrobu
Komuž odkážete PO vnou ozdobu
Tu pknou ohaku ? Stojí jako šilboch !

Na koho tuto namíeno, nelze nevyrozumti, jakož pak také sám ela-
kovský sieji k tomu ukazuje v listu svém J. Kamarýtovi tehdáž po-

slaném. (Sebr. listy Fr. elakovského 1865. str. 252.)
') Viz Fr. elakovského listy str. 122., 123., 124., 125., 153., 165., 212., 301.
6
) Ukazujeme zvlášt k listu dne 5. záí 1831 zaslanému (str. 301), kdež

se doítáme takových triviálních výrazu, že bychom toho od našeho
sice krasocitného Ladislava nikdy byli neoekávali.

»

6
) Jedno takovéto urážliv setkání se elakovského s J. Nejedlým stalo se

po vyjití brožurky Widerlegung der orthoyrafischen Neuerungen, v obydlí
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trpkosti a rozhoeuosti proti Nejedlému nešetil již ani obyejného
citu lidskosti, raduje se jaksi z tžké nemoci na nenávidného Jánka

r. 1825 a 1829 pišlé i tše se ponkud již na jeho se svtem se

rozehnání, x
) v nmž spatoval i hlavní úinek tehdejšího vítzství ana-

logist nad nenávidnými ypsilonisty. — Nad to nade všechno vztaho-

valo se takovéto náruživé a urážlivé chování elakovského k Nejed-

lému nejen na osobu nýbrž i na literární práce jeho, tak že elakovský
neváhal i tyto lehiti a jimi povrhovati a to asto v té míe, že sami jeho

pátelé pílišnou písnost a náruživost jemu vytýkati se nerozpakovali. 2
)

Na svdomí tomu, co jsme tuto pivedli, mohli bychom i jen

z list Fr. elakovského k J. Kamarýtovi v letech 1820— 1831 psa-

ných sestaviti nemalou authologii podobných nák a nadávek; avšak

nechceme tím tenástvo zaneprázdovati, anobrž musíme toliko litovati,

kterak nejdvtipnjší a tehdáž nejoblíbenjší náš básník osobní záští

a náruživostí tak daleko se dal zavésti, že — touce a slyšíce všeliké

ty fráse, jimiž asu toho J. Nejedlého tém v každém svém pátel-

ském listu i sice ústn obsypávati uvykl — v nich toliko p. Hromo-
tluka a nikoliv nžnocitného pvce Pomnnek Vatavských a dmysl-
ného básníka Rže stolist slyšeti se domníváme!

Toto nechvalitebné se chování Fr. elakovského k J. Nejedlému
trvalo až do r. 1832, naež najednou pominulo; i nevíme, bylali píina
toho ta, že — jak tenkráte kdosi žertem ili opravdu pipomenul —
takové nadávání Nejedlému i samému elakovskému již se znechutilo

a ovšednlo, on pak tehdáž vyhledal sob také nový ter pro své

sarkastické vtipy a humoristické choutky, totiž V. Hanku, s nímž až

dosavade byl v dobrém pátelství, aneb staloli se to tím, že elakovský
sám vyrozuml, kterak domnlé osoování vlastenc eských u policie

tehdejší, vycházelo z kruh, s nimiž ani Nejedlý ani ostatní klasicisté

nemli njakého spojení a srozumní. 3
)

O celé této nepíjemné vci nebyli bychom zde slov šíili a ji

ohívali ; avšak nevidlo se nám pece docela ji pominouti, ponvadž

známého Staroecha rytíe Jeníka z Bratíc, jak tento nejedenkráte
v domecli jiných vypravoval, a jak sira elakovský o tom píteli Ka-
marýtovi Sieji psal. (Sebr. listy str. 2~><i.)

2
) Psalt elakovský dne 1. ledna 1829 3. Kamarýtovi takto: „Pedzvídal
jsem, že ti illuminací (Betenchtang atd.) zajisté spsobí radost a zde ti

odesílám žádaných ostatních sviiek na Jankv palubeíek. který prý
'. Mj bože! to bude elegii! a lékam zas do pathologie

pibude jméno nové nemoci: Ypsilonomania. Ted' je již po nm i po
jeho tUv zypsilonovatél!" Dne 17. bezna t. r. psal temní: „Janek

tice nemocen, itnli pro a na ?/, neví se. Umeli, ten tam ; nebude
po Cechách lítosti a snad ani kohout mu na hrob elegickou nezapje !"

br. listu $tr. ;.'.•;.>., 238.)
-, Viz \\>e pivedenou elakovského recensi hhl Cessncrových, J. Ne-
jedlým peložených a vydaných. (Sebr. listy sir. 2',

mo jest. že r. 1832 k naízení vy>>íniu jméno Matice Setikd zmniti
se muselo v nasev: Sbor I vydáváni knih eských. Píina toho byla

hanebná dennnciace, e by .Matice Seská byl spolek nebezpený, pan-
slavistický : i ukázalo se pak, že denunciantem u vci té byl Ošemetný
knz katolický, který bez pochyby již ped tím buto sáni nebo pro

dkem jiných osolí vlastence ceske u vyšších míst osooval a udával.

{Sebr. listy sír. 313.)

I.V
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jsme ze souvkých zpráv muž nestranných a víryhodných vyrozumli,

že vypsané chování se Celakovského k Nejedlému nezstávalo bez

úinku na tehdejší hádky literární a rozdvojení vlastenc eských,
a jmenovit na vzájemné postavení dvou muž v rozepi té pední
místo zaujímajících : J. Nejedlého a J. Jungmanna. — Nebot vše, co

elakovský nepíznivého a urážlivého proti J. Nejedlému a klasicistm

listovn k pátelm nebo sice ústn pronášel a podnikal, nezstalo
tajno, ježto známí a pátelé Celakovského se s tím, eho se byli takto

dotli nebo sice dozvdli, netajili, anobrž z všetenosti nebo nepro-

zetelnosti dále to rozšiovali, a že tu bývalo vždy také osob, kteréž

nosívaly na obou ramenách, nabýval Nejedlý a pátelé jeho záhy v-
domostí o všem tom, co se urážlivého o nich povídalo i psalo aneb proti

nim obmýšlelo. A jakož to nebylo tehdáž také žádným tajemstvím, že

elakovský dochází k Jungmannovi a že v tom, co píše a mluví, zhusta

pronáší jenom zdání a smýšlení J. Jungmanna; pokládán jest tento

neli za pvodce alespo za úastníka všech tch nepíznivých zpráv,

nák a pedsevzetí, kteréž elakovský na urážku J. Nejedlého asu
toho rozšiovati a podnikati sml. 1

) Z téže píiny ml také Nejedlý

za to, že elakovský i Jungmann mívali tolikéž vdomosti o všem tom,

co neslušného posluchaové jeho v letech 1828— 1830 proti nmu
obmýšleli a podnikali ; kdež jmenovit, kdykoli se Nejedlý asu toho

dtklivji jal toužiti na orthograíii analogickou
,

posluchastvo toto

tak nezbedn se chovávalo, jak jsme to na universit Pražské v ped-
náškách známých dvou profesor K. a H. téhož asu slýchati a vídati

byli uvykli. 2
) I sluší ješt pipomenouti, že tehdáž nejen elakovský

anobrž i jiné osoby z nejbližšího okolí J. Jungmanna v témže nepí-
znivém spsobu o Nejedlém psávali a promlouvali, jakož to zejm vy-

svítá z nkolika list F. J. Slámy, muže sice stízlivého a nestranného,

pátelm Pražským poslaných, v nichž tolikéž trpké výitky Nejedlému

iní a hoce na touží.
3
)

O všech takovýchto píbzích a expektoracích dostávalo se, jakož

jsme již pipomenuli, Nejedlému cestami, ovšem nevždy dosti spolehlivými

a rovnými, vždy, a tak díme, již za tepla širší vdomosti, a nelze se

diviti, že pi své popudlivé povaze a tlesné churavosti, vším tím vždy

býval nemálo dráždn i popouzen, a ve své dosavadní trpkosti a ne-

') Dobrosrdený poctivec N. Vank pronesl se tehdáž nejedenkráte v ten

rozum, že by elakovský již z ohledu na J. Jungmanna, ml ve svém
mluvení a celém se chování prozetelnjší býti a již jedenkráte pestati

„toho starého pána"

^

(Nejedlého) tak zejm a neopatrn urážeti.
s
) Jesti známo a sám elakovský dotýká se toho v svých listech (str. 212),

že r. 1828 když Nejedlý vydal svou brožurku „Widerlegmig" atd., po-

sluchaové v pednášce nejprv na to píští, namalovali na tabuli šibe-

nici, na níž viselo y

!

') Tak k p. psal Fr. Sláma dne 29. list. 1831 K. Vinaickému : „Kéž by
Buh muži tomu kivé cesty již jednou tak zatáhnul, aby vlasti alespo
nic zlého nemohl zpsobiti, když již dobrého od nho nadíti se ne-

mžeme ! Však není to jeho nejvtší vina, že dobrým vlastencm vše-

možné pekážky v jich ctném psobení staví ; vtší kletba na proto

zajisté padne, že všecky úady politické, k nimž zákon zejm jazyka
eského vyhledává, Necechy obsazovati pomáhá, udlujíc žadatelm za

balatka vysvdení.
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iuí\ isti k stran analogické a jmenovit také k jejímu vdci J. Jung-

maunovi posilován a utvrzován a že se následkem toho všelikého

pibližování k této, od nho na nejvýše nenávidné stran vzdaloval

a každé podávání se k smíení ze strany Jungmannovy vycházející,

naprosto zavrhoval, anobrž, pokládaje je za neupímné a licomrné,

k ní jenom ješt vtší kyselostí nežli dosavade nesen býval.

(Dokonení.)

eská balada a romance.

Podává

Ferdinand Schulz.

(Pokraování.)

Mimo Bivoje, Poustevníka a Jana K. S. Šnajdr sepsal a r. 1823
vydal ješt nkteré jiné výpravné básn, které však nikdy ani nebyvše

uvedeny v obecnjší známost, nyní v živé naší poesii nemají ani nej-

poslednjšího místa. Jsou to zejména n Zhovništ'
í

a „Rozboená
•*' Historie literatury musí také odvodniti, pro ten neb onen

literní plod, nenaleznuv ve svém národ nikdy žádného pijetí, beze

stopy zanikl. „Zboeništ" zní takto:

Co to tamhle — prosím t,
pastýi ! povz —
ni to tamhle se vypíná
za /.boenou vž V

okolo ní zícenina
kameni seje

a z jejího klína vrchol
bon ivy chvje.

Neptejte se, milí páni,

na tu ernou vž!
.Iá jsem jenom jedenkráte
ped tety k ni vlez;

ale již k ní nepolezu!
neb. uiili brfti!

vte si fo neb nevte —
ono tam straší

!

Každou plnoc si tam tká
zohnivly pes:
štká, skuí, smutn vyje,
ze až trne les.

Kotel s dukáty obíhá
tam zakopaný,
ten plamenem modrým lion'

vovna u brány.

.lak ale kohout s\ 011 píse
kokrhat pone,
viecko, co jsem vypravoval,
hned u pry octne.

Pes umlkne, jeho tváe
ohnivá svadne,
a kotel se i s dukáty
zase propadne.

Povídá se, že tam nkdy
bydlil lakomec,
vždy jen na pytlících sed
jako jezevec.

Dukáty jen vždy shraboval,

je si poítal,

dobrého však ni sob, ni

jiným nedlal.

Jednou, když na truhle sedl,
vám, není žert! —
pišel k nmu, pán bilh s námi -

sám rohatý ert.
O klí ku železn truhle

se s nim ehramostil.

a když on ho pustit nechtl.
krk mu zakroutil.

Ted' prý musí vky vki
v plnoci chodit,

v DSOVské tvái zlato hlídat,

štkat, skucet, výt.

lak se mamon odmuje,
kdo se mu oddá,
ani živý. ani mrtvý
pokoje nemá.



706 * Schul*
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Mnozí blázni jsou ten poklad Neptejte se, tedy, páni!

tam již hledali, na tu ernou vž,
ale pro psa šklebícího radji bych vru! umel,
nic nedostali, než k ní ješt lez!

já pak z nho nic nežádám Mne tam žádný již nespati —
za duše ztrátu, neb, milí braši!

chraniž bože mne od pekla vte si mi neb nevte,
i od dukát. ono tam straší! —

Položil jsem tu báse zde proto, že nedošla takové povsti jako

„Jan za chrta dán," ale že jí v pirovnání s touto skladbou .byla

úpln hodná. „Jan za chrta dán* nemá v sob ani o poznání více

poesie než „Zboeništ", a kdy bychom tu chtli opakovati „Rozboenou
tvrz," byla by táž esthetická a duchovní jednota všech Šnajdrových

romancí a balad ješt zjevnjší. Pipojte k tomu „Poustevníka" a

„Bivoje," to všechno jest stejné, lehké literární zboží, kteréž nenajde

už nikdy kupcv !
—

Rok 1823 zaznamenává v djinách eské balady a romance ješt

jeden skutek. Objevil se u nás (po arodjnickém ueníku) druhý

peklad z drobnjších výpravných básní Gothových. Jan Kocián chtl

ukázati, že pouhá slova nedlají dobrý peklad básní tak velikolepých,

jako jest ErlMnig. Až pílišná prostota básnické mluvy Gothovy ne-

byla slovním pekladatelm nikdy velikou pekážkou, spíše^ vábila a

svádla je jako rybka rybáe do svých lahodných tní. Že v tch
prostikých slovích dlí obrovský duch, že z nich vane nejvyšší poesie,

ovšem nemohli poznati, nemajíce k takovým vcem v sob pražádné

míry. Dle toho vypadá také Kociánv peklad, v nmž Erlkonig se

nazývá Lesík:

Kdo tak jede pozd v boui, tm?
Otec s milým to díttem je;

v svém náruí chlapeka heje,
drží jej pevn, jemuž peje.

Na dít mé kryje teskn se tak? —
Zda ote nic nevidí tvj zrak?
Lesíka hle s korunou, s ocasem! —
Z vod, synku, táhne mlha sem.

„Poj se mnou dít spanilé!

I dám ti hraky roztomilé;
zde kytka na behu je mnohá

;

moje matka moc zlatých šat má."

Mj ote, ach ote, i bdíšli ty, bdíš?
Co on mi pislibuje zda slyšíš? —
Neboj se, ml, mé potšení,
vtrv to listím jest šumní.

„Chceš krásný chlape se mnouli jít?

budeš u dcer mých ty se dobe mít;

moje dceiy te kolování mají,

zpvem t, plesem t ukolíbají."

Mj ote, ach ote, i bdíšli ty, bdíš?
jehožli tam dcery nevidíš?

Mé dít, nebu tak bázlivé,

staré vrby tak se zdají šedivé.
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„Libíš se mi velmi, i ehci tebe mít,

a pakli ne voln, musíš mocí jit. ^ —
Mj ote, acb ote, on ke mn jde blíž,

sáhá po mn, uškodil mi již!

Otec zhrozil se, honn kon hnal,

chlapeka hekajícího objal;

penuzn na dvr sotva dojel,

v rukou svých dít to mrtvo ml.

Rybka Gothova vábí rybáe takto

A konec?

Ach vviisztest du, wie's Fischlein ist

so wohlig auf dem Grund,
du siegst herunter, wie du bist,

and wiirdest erst gesund.

Halb zog sie ihn, halb sank er hin.

and ward nicht mehr gesehn.

Tak se dalo také s naším Kociánem v poesii Gothov ! V místech

tak nebezpených dostal závra i skutený náš básník Jindich Marek
(Jan z Hvzdy). Jeho „Pvec" z Gothova „Der Sánger," uveejnný
v echoslavu r. 1824, jest nco mnohem lepšího než Kociánv Lesík,

ale s originálem ješt nesnese pirovnání; proto nenalézáme ho pak

v sebraných spisech Markových. Toliko pro poznání, jak poesie Gothova

u nás postupovala, klademe zde romanci „Pvec" v pekladu Jana

z Hvzdy

:

„Co slyším venku za zpvy „Mn zlatý etz nedávej,

na hradním most pti? — mn zlato není slastí,

Dojemné mají nápvy etz rytím chrabrým dej,

zde v síni nám zavánti \
u — jenž ochrana jsou vlasti

;

To vece král — a panoš spl, neb skoupému ho mžeš dát
i pijde jun — a král mu dl: ten zlat bím velmi rád
„Pived sem toho starce !

u ponese na vzdor jiným.

„Bh s vámi všemi, páni ctní,

i s vámi. pani krásné

!

.lak se tu draze zlato skví
a vkol hvzdy jasné ;

—
zde v sále plném všakých kras
M oko sklop — íde není as
se obdivem blažiti."

lile zraky se mu sevely
a plné zvuky znly,
rytíi smle hledli,
však v limo panny zely.
I schválil jemnou hudbu král,

I Štdrou rukou daroval
mu k poctil etz zlatý.

Jak pje pták, tak zpívám já,

jen v sladké veselosti,

o v mi králi, píse má
jest odplatou mi dosti

;

prosit však sniímli, prosím t,
oeefa nejlepšího Mna mn
nalití v isté íši."

I vzal — a vypil doista,

tu. z list mu znly chvály :

„o šastný dum tou dojista,

kde to jest dárek malý.

Když si- vám dobe povede,

na boha i mne pomnete,

an dkuji vám vit li

Pel básn Gothovy jest tu úplné seten. To není ten vzduch

v kterém se daí muse Jindicha Marka. Ani správný peklad vcný
nemáme tu celkem ped sebou. V originálu žádá pvec

:

„Doch dar Ech bftten, bit iefa eins:

l.asz mir den besfeii Becher Weins
In pórem GoMe reichen."
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To byl práv vrchol pvcova pání: nejlepší víno v ryzím zlat ! Marek
scslabil ano zrušil ten obraz, jenž na dvoe králové jediné ml smysl,

a spokojuje se pro svého pvce s íší tolikou cistou. V té spolenosti

jest taková žádost pímo urážka. A jiné, nemén hrubé pochybení

v pekladu Markov. V originále pvec odmítá zlatý etz, jejž mu
král podává, tímto dvorským spsobem

:

„Gib sie dem Kanzler, den du hast,

und lasz ihn noch die goldene Last
zu andern Lasten tragen."

Markv pvec zmnil to zdailé zamítnutí králova daru takto

:

neb skoupému ho mžeš dát,

ten zlaté bím velmi rád
ponese na vzdor jiným.

Takovými chybami v samé vci eský peklad pekrásné básn Góthovy

bohužel velmi utrpl.

Lépe než v pekladech dailo se Jindichu Markovi v romancích

a baladách pvodních. Roku 1824 složil opt dv: „Drahomíra" a

„Zdenko a Míra. 11 Po Hnvkovském vyžadovala Drahomíra njaké
básnické rehabilitace. Do jisté míry dostalo se jí toho dostiuinní
skladbou Markovou, aspo ve form ; nebo základní myšlenka, duchovní

obraz její zstal ješt týž. Litujeme, že ani takový básník, jakým byl

Jindich Marek, nedovedl povznésti se nad hruhý názor národní po-

vry a že zápas mezi dvma kulturními útvary v dávnovkosti eské
nedovedl pojmouti a vylíiti pravdivji, dstojnji, lidštji, básnitji.

Po objevení literních pokladv eských na Zelené hoe a v Dvoe
Králové už bylo lze nabyti vznešenjších pontí o pedkesanské
osvt našeho národa, opatiti si správnjší poznání jeho duchovního

života, než jaké do myslí našeho lidu vštípili jesuité. Roku 1824 už

vdlo se po celých echách, jak vypadalo prvotní náboženství našich

pedkv, vdlo se, že založeno bylo na pomyslech vznešených, kteréž

vedou k opravdové lidskosti, vdlo se, že naši pedkové v nejdáv-

njších asích žili zvlášt s pírodou ve shod tak srdené, krásné a

dojemné, že povrh zemský nikdy nebyl by pod nimi se otevel, aby

je pohltil. Takové nejapné výmysly nalezly v echách víru teprv ten-

kráte, když šlo o to, aby poslední zbytky pvodního národního ducha

eského se vyplenily, aby dávnovkost eská v duchovní, kulturní stránce

své byla zlehena, aby ech k nejvnitrnjšímu jádru své národní

bytosti pojal hrzu, ošklivost, opovržení. V dob nejnesmyslnjších

zázrakv, když všechen eský vzduch byl naplnn obludami, když do

všech eských studánek, lesv a skal byla nasazena strašidla, když

v echách bylo spsobeno rozdvojení mezi lovkem a pírodou, ten-

kráte vzdlána také povst o propadlé Drahomíe. V této osobnosti

jesuité shrnuli a chtli také nadobro zniiti všechno prvotní pohanství

eské. V mysli obecného lidu našeho stala se knžna Drahomíra pí-

šernou, dsnou postavou, výstražnou representantkou pedkesanského
života eského. Z tohoto pramene, z podání Blohorských a Svatohor-

ských poutníkv seznal ji Hnvkovský a odl ji odstrašujícím rouchem

literním. Jindich Marek chtl nám uiniti její obraz mén odporným.
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Jeho umní básnické ve stránce formální ovšem musilo vysoko vynik-

nouti nad skladbu Hnvkovského, však ve stránce vcné zstalo pi
starém. A pece bylo povinností hlavn básníkv našich, aby po ob-

jevení památek nejstarší poesie eské co nejrychleji a nejúplnji opra-

vili všechny nesprávnosti a bludy, jež o prvotní povaze eské osvty

a eského umní v mysli obecné i v písemnictví našem se nakupily.

Jako se oišovala umlá poesie naše po roku 1820 písnmi národ-

ními, mla obnárodnti ili znárodnti také rukopisy Zelenohorským

a Královédvorským. V tom ohledu bylo u nás initi velmi mnoho.

Století osmé, deváté a desáté otevela ped námi náhle své brány a

podávala nám do rukou rozžžaté pochodn, abychom vstoupili do jejich

kobek a poznali ducha eského v jeho pvodní ryzosti. Tu úlohu po-

vinni byli vyíditi básníci naši v tetí desítce tohoto století, rovnž
jako v desítce tvrté a páté provedli literaturu a mysl národní oistou

století patnáctého a sedmnáctého. Nikoliv obnovovati a nápodobiti za-

staralé formy mluvnické, nýbrž poznati, do sebe vštípiti a v sob
rozmnožovati starovkého, prvotního ducha eského, postihnouti ráz

nezkalené bytosti eské náleželo vzdlavatelm obnoveného písemnictví

domácího, a v první ad básníkm

!

Panovnická draznost Drahomíina úpln postaovala, aby dala

podnt k inm, djm a tedy také k výpravné básni. Motiv nábo-

ženský, kulturní má pi ní ovšem také svou oprávnnost; ale kdo jeho

užiti chce, povinen stanouti na stanovisku vyšším, než na jakém pro-

vozovali svou protieskou innost stedovcí a novovcí tmái. Vý-

pravná báse obsahu národn eského musí nás uspokojiti v obou

stránkách: i umlecké i djepisn kulturní. A sebe zdailejší forma

slovesná není tu náhradou za nedostatek neb poklesek ve stránce

vcné. J. J. Marek už za svého života se pesvdil, že všechna do-

konalost básnické formy, kterou jeho Drahomíra zajisté s« skvje,

nedovede v mysli eské, národn probuzené potlaiti nechu proti

tendenci té skladby ; ano pi slovesné zdailosti Markovy Drahomíry,

jest toliko tím více želeti její djinn kulturní nesprávnosti. Jak básnicky

bezouhonne to zaíná

!

„Ven na lov, ven ! — Jak v hrade tsno

!

Sínmi táhne se erný stín,

a v duši mé tak bedno i (tsno !

V prostoru ven — v chladný lesa klín
;

;i se prázdnoty mysli sprostou

a trud i strast ze srdce vyhostím

!

Sluho, vyve mi vrance mého,
a vychvátím sílu jarou !

Za mnou, kdož srdce zmužilého,
v háj temno, na pouš divokou !"

Takto volá Drahomíra knin,
a hned náplni M dvoany siné.

„Ha vítejte/ mi Cecilové zdární

!

k bohm jimž láska v srdci hoí !

Nech klesnou vytrženci marni,

jižto cizímu boha se k<>i'i !

Díve nepozbada mysli dsné,
dokud to cizinstvo v prach neklesne!
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Jak pkným, malebným spsobem spoje situace k dji! Jak tu

na ob strany dosti spravedliv rozdlen kulturní intcres

!

A hle, v stedu háje. v zákrytu hustém,
chrámek, Pán na chlumci stojí,

kde hrstka velících na míst pustém
s zpévem modlitby vroucné pojí.

Pne vzhru se ob k blankytu istá —
jsou to novotní ctitelé Krista.

Až sem jest báse dobrá i ve form i v obsahu. Marek velmi šastn
odpoutal se od první polovice národní povry, která svou katastrofu

s Drahomírou položila na námstí Hradanské ; kéž by byl dovedl po-

vznésti se také nad její polovici druhou ! Na tom dobrém zaátku bylo

možno vzdlati nco zcela jiného, než jarmarení effekt divadelní s pro-

padlým zloincem. Schiller a Góthe za pedmt básnického tvoení

také obrali sob zápas mezi pohanstvím a kesanstvím. Však s jaké

velebné, božské výše pohlíželi na ten boj dvou kulturních útvarv

!

Zejména Gothe ve své majestátní balad „Die Braut von Korinth" a

v krásné skladb „Der Gott und die Bajadere" ukázal, jak umní
básnické v tch sporných otázkách náboženských zachovati se má a

jaké duchovní hlubiny v nich se skrývají. J. J. Marek po tom zdailém

zaátku, který jeho básnickému umní pokládáme za nemalou zásluhu,

náhle sklesl zpt v kruh poesie Hnvkovského : Drahomíra potupí boha

kesanského, knz kesanský ji prokleje, jeho slova jsou mocnjší

než její,

pohanku to co blesk zastihne,

z oí jí chrámek i háj mizí ;
—

neb náhle se zem pod ní rozstoupí,

a z hloubi erné to ehce i oupí.

A konec dje? Prosaický a neeský jako na Hradanech :

A jak tu druzí pohané zblednou,

knžnu s oem když dl pohltí

!

V bezdnu zaehce to ješt jednou
a v praskotu zave se zem nad ní,

kolem pekelná lza se míhá,

že i kesany vrné hrza stíhá. —

Básník sám ml dobré tušení, že tu napsal nco, ímž v tenái
vzbudí cit nepíjemný, nemilý, trapný. Proto pidal ješt závrenou
sloku jaksi na upokojení a smíení. Úmysl jeho nepodail se ; dla-

nost, nepravdivost takového smíru a utišení mysli, dsným djem po-

bouené, jest píliš patrná. Však práv tento nezdaený pokus básníkv

v nejposlednjší sloce ukazuje nám, co celé skladb schází. Ten smír

a to utišení citv mly vyniknouti z dje samého! A tu mlo hlavn

osvditi se básnické umní Markovo. Kdy by Gothe byl podal dj
v Nevst Korintské a pak o Bajaderce v té spsob, jak jej nalezl

v podivných povídkách Flegona z Lydie, odvrátili bychom se od jeho

skladby s odporem ješt vtším, než se odvracíme od Drahomíry

Hnvkovského i Jana z Hvzdy, a by ve stránce slovesné byla dílem

teba ješt mistrovštjším , než skutené jest. Však v poesii všech

národv nalézáme mimo Gothovu Nevstu Korintskou málo dl, která
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by cit tenáv do dsné noci ponoovala a zárove neodolatelnou

mocí k sob poutala. V em spoívá to tajemství? V tom, že Gothe

ve své skladb se povznesl až k nejvyšším otázkám lidského pokolení

a že je rozešil rukou jistou a nestrannou. Nevsta Korintská, která

ve vypravování, složeném o ní propuštným otrokem císae Hadriana,

vzbuzuje v nás toliko hrzu a zdšení, v balad Gothov mocí úchvatnou

nás pouuje, že nejvnitrnjší, nejvlastnjší život naší duše, že nejhlubší

cit našeho srdce nemže býti uren a ustanoven vnjším cizím násil-

ným vlivem, nýbrž že musí rozviti se voln a bez pekážek, pirozen
na svém vlastním základ. A v balad „Bh a bajaderka" vyznauje se

nejistší lidskost jako nejkrásnjší kvt mravnosti. Což snad pohanství

eské ve stránce mravní nemže vyrovnati se pohanství eckému? Ne-
mžeme my sami na duchovní život v dávnovkosti svého národa po-

hlížeti jinak, leda s ošklivostí a hrzou? Takové obrazy, jaké o po-

hanství eském v osob knžny Drahomíry podali Hnvkovský a J. J.

Marek, nepsobí dobe v mysli obecného lidu, jenž ve vcech ná-

rodních hlavn citem se ídí. A lidskost nezískala jimi u nás také

nieho . . .

Téhož roku 1824 uveejnil echoslav ješt J. J. Markovu baladu

„Zdenko a Míra.'1 Pozdji Marek sám zmnil jméno hrdiny v té

básni, a nazval jej „Hnvsa." Myšlenka táž, jako v Jízd pro nevstu.
Zdenko (Hnvsa) zajel do daleké ciziny, Míra marn eká jeho návratu

a ume toubou i zármutkem nad domnlou smrtí svého miláka práv,
když on vjíždí do brány hradební. Nové jest zde, že milenka, ne-

mohouc už v sob samé najíti žádné útchy, jde na radu k arodjnici.

Ta jí klamn ukáže v zrcadle Hnvsovu smrt. Ten obraz zdrtí po-

slední životní síly strápené dívky ; Hnvsa tiskne k srdci svému už

její mrtvolu. V takovém romantickém vzduchu plaje hvzda Musy
Markovy nejspanileji. Zdá se, že Marek roku 1824 schváln se vrátil

k látce, již roku 1823 spracoval v Jízd pro nevstu, aby ji doplnil

podáním dvodv, pro milenka zemela ped návratem svébo rytíe.

Pouhá milostná touha jako by už nebyla mu postaovala na odvod-
nní katastrofy. Musily pidružiti se k ní : klam a leknutí, zpsobené
též jedním velmi obvyklým, ano až píliš otelým initelem stedovké
romantiky. Však sluší uznati, že Marek s tímto už ponkud zevšed-

nlým materiálem vzdlal báse dosti dobrou, až na metrm, které/

chtéjíc býti }cn z ásti daktylické rozbedlo se v úplný zmatek, jakož

patrno z této ukázky:

U skály stane tmavém ve stínu,

na hbet mechový zatlue zdšena :

i praskne skála — a z erná klínu
vyjde babika shrbená.
Hladí pobledlé tváe dvince
a s smíchem uvádí Míru do síce.

„Jist panenku láska souží,

starou že babiku v skále hledá?
Po milenci jist nadarmo touží,

o, že milost jí spáti nedá ? —
Vkvil, ohlídal Hnván svého
moci Sunou ze zrcadla mého."
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K vli tomuto naskrze popletenému rozmru nemže „Hnvsa a

Míra" ve výboru eských balad nadíti se žádného místa.

Vácsláv Kliment Klicpcra, te doby už po celém národ velmi

chvaln známý básník dramatický, hlavn proslulý svými velezdailými

národními veselohrami: „I dobré jitro" a „Divotvorný klobouk," ino-
hrou „Uhlíka" a truchlohrou „Svatislav, poslední Svatoplukovec,"

schváln sepsanou pro Jungmannovu Slovesnost, podal r. 1824 do
echoslova baladu jménem „Krkonošská Me" s poznámkou, že „kle"
jest das sogenannte Knieholz am Rúcken des Riesengebirges. Co
v literaturách pokládá se obyejn za vc vzácnou neli nemožnou,

aby totiž básník, jenž má zjevný talent dramatický, byl zárove dobrým
novelistou, a raopak, to Klicpera dokázal jako vc skutenou. Máme
od nho v obojím druhu pvodní produkce básnické adu dobrých

prací. Ale k lyrice a k epice rýmované nenarodil se. Jeho Krkonošská
kle jest toho patrným dkazem. Mohli bychom tu skladbu spíše na-

zvati rýmovanou novelou než baladou ; celá faktura její jest význan
novelistická, a co do délky Krkonošská kle vyniká i nad Vnislava

a Blu, tak že nemáme v literatue balady delší. Pedmt hodí se

pro básnické zpracování ve spsob balady ovšem dobe; ale vyžaduje

básníka, který dovede i nejbohatší dj shrnouti a plasticky podati.

Klicpera libuje sob v pílišném rozpádání situace, opakuje jednu

myšlenku v nkolika obrazích a s nejvtší svdomitostí sbírá pro nás

i všechny tísky, kteréž pi zhotovování básnických postav vedle nho
padaly. V jiné poznámce praví Klicpera: „Tu baladu psal jsem a vy-

sílám toliko Krakonoši k vli, abych totiž krajany své s jeho jménem
a pravým* charakterem seznámil, dív než sám po milých echách
putovati pone. Krakonoš bylo starým Slovanm píjmení reka, který

jako ecký Atlas nebo Alcyd bud celou zemi aneb její skály a hory

na tyli nosil, i jimi házel. I tohoto tedy Krakonoše vyvolil jsem sob
za reka své nejnovjší dramatické básn a obrazuju ho dílem tak, jak

v nkdejším mythickém vku za svého živobytí, jednal dílem tak, jak

o nm povst z pamti starých, povrených horan pozdjším asem
vypravuje." — Krkonošská kle jakožto „balada" jest v bohaté

básnické innosti Klicperov velmi zajímavou zvláštnosti. Novjší po-

kolení i spisovatelv i tenáv eských nemá o ní tém žádné vdo-
mosti. A ponvadž i obsah její, vrcholící dle podání národního v osob
Krakonošov, vždy ješt dosti pvabu do sebe má, podáváme zde nej-

delší eskou pvodní baladu v úplném znní

:

Stchnil Krusku jako nebe,

jako mír své duše ctil

;

že však neml nežli sebe,

že jej osud nezšlechtil,

kážou ústa mu rytíská
do svta se pustiti,

a když korouhev si získá,

o dceru se hlasití.

I jde Stelmil, pannoš stkvly,
rozžehnav se s horami

:

s ramena mu visí stely
jia odbojné pohany.

Kruska hocha vyprovází,
milostn jej celu je,

dokud slunce nezachází,

vrnost stálou slibuje.

Když jsou pišli na rozcestí —
ach, tu kyne loueni

!

„Vzdálenost tvou ják mám nésti,

nejdražší z všech stvoení

!

Když bych Ivem neb orlem byla,

lvova síla, orlv let,

za tebou bych pikvapila,

by jsi stál mil na sta set
!"
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Ó bych s glancem v zlatém voze
cely ten as sedla!
Kolujíc tak po obloze
vždy bych na té hledla

!

Tak ale tu kvíleti mám,
stýskat nmým skalinám

:

snad t — nikdy .' neuhlídám.
le až svtu výhost dám!" —

„S bohem bu, má drahá Krusko !

pesta hoce kvíleti

;

též i mn jest v prsou úzko,
srdce s hoem v záptí

:

nic však mén smle dol
s Krkonošú se snesu,

až pro prudkost všech tvých bolí
lék ti mocný pronesu

!

Každodenn putuj v as ten

sem, k tomuto rozcestí.

Láska ti skrz déš i plamen
dráhu pímou proklesti.

Každonn pines v ruce
jeden kámen, vybraný,
jak se láme na opuce,

široký a tverhraný.

Tu je strojn na pahorku
ontlou rukou srovnávej,

na to, z nejbližšího borku
erstvým mechem procpávej.
A tak chod. až ze dosáhne
prstu u tvé pravice,

ode zem se vytáhne
pro pocestné lavice.

Na to z jara denn vyhrál)

sazeniku drnovou,
kde jsou spáry, tam ji vehrab,
a/. N v trávník rozmohou :

pak sem tam mateídoušku.
sedmikráso, zvonek vtl —
kol a kolem horních kroužk
na sta vonný kvten vsel !

A kdvž púlnoník klestiti

po&e jívu listnatou,

na roh každý dej vzadifi

lipn krásn košatou.

Ty když budou stíny tvoit,
pode nimi sedávej,

a — než uzíš dn se boit —
na Stelniila ekávej !

Tak sré srdce v touzebnosti,
tal< v stálost] zachováš,
an vždy nové poživnosti
velým citm podá>
Tak t nékdv na pt honu,

vraceje se ohlídám,
kterak na BVé lásky kónu
edic, stýskáš kvtinám! —

S bohem bu, má drahá Krusko
pesta hoce kvíleti,

též i mn jest v prsou úzko,
srdce s hoem záptí

;

v okamžení však, hle! dol,
jak jsem s vrch se snesl,

an sem pro prudkost tvých bol
lék ti mocný pronesl." —
Dopovdv, políbí ji,

horké slzy z oka dští

:

ješt rtové rtíky kryjí —
te se na k vymršti J

Jede jako stela polem,
již se oku ztracuje,

zmizí — Kruskas tžkým bolem
do hradu se vracuje. —

Vroucn putuje den jak den
na to smutné rozcestí,

'

láska jí skrz dešf i plamen
dráhu nezmeznou klesti.

Každodenn nese v ruce
jeden kámen, vybraný,
jak se láme na opuce,
široký a tverhraný.

Tu je strojn na pahorku
ontlou rukou srovnává
na to z nejbližšího borku
erstvým mechem proepává.
Staví, až ze dosahuje
prst }c]i pravice,

od zem se vytahuje
pro pocestné lavice.

Na to každý den vyhrabe
sazeniku drnovou,
kde jsou spáry, ji zahrabe,

až se v trávník rozmohou
;

pak sem tam mateídoušku
vsadí, fialku i lil —
kol a kolem horních kroužku
na sta vonný kvten všil.

A když púlnoník klestiti

poal jívu listnatou,

v každý roh dala vsaditi

lípu krásn košatou ;

ty když velké stíny tvoí,
pode nimi sedává,
a lev. dlouhý den se hoí
na Stelniila ekává.

Sedává a oekává
jarem prvním den jak den,

mladé Labe nosívává
mimo miryady pn !

Nadarmo však do údolí

zrak svých oí napíná.

darmo, uzíli co v polí,

na nohy se vypíná.
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Co se mihlo, byly stíny,

Stelmila tu nebylo! —
„Ach ! snad ho v pahorek hlíny

divé kopí srazilo!

Ci sna<l — ba, myšlenko smrtmi! -

i se stal snad nevren?
A — pro jsem tak byla smutná -

byl jen dlouhý, trapný sen ?" —

Cizí jezdec mimo jede:
— Pro tu dvo naíkáš?.
Což ti osud smrt již vede,

že tak bledé tváe máš?
i snad pláeš pro milence,

jenž v zemi zaslíbené

mezi nepátelské žence
padl v srpy bezcitné?

Stálli minulého roku
blízko Jerusalema,
pa ode mne na sto krok
s krvavýma tváema;
strašné jsme si dali heslo,

hory zrostly z mrtvých tl,

devt eských rekv kleslo,

a je sílil v prsou Lei !
—

„„Devt? — on byl mezi nimi,

('), a já již vdova jsem !

Tygr sedí mezi svými,

a já, dva, sama jsem.
Sama budu v hrad vadnout,

s jeho duchem ve snách výt,

a — až budu musit padnout,
hrudy vkol sebe mít!" u —

Tak si Kruska hoekuje,
padá z mdloby do mdloby;
cizinec ji vyvracuje
z mysli erné podoby.
Doprovází ji do hradu —
jak ji samu nechat má? —
Shání léky, shání radu —
plní, kde kdo jakou dá.

as prý všecko napravuje,
zvláš, co ranil Lelv šíp

!

Tak i Krusku pozdravuje,
denn je jí lip a lip.

By ji zjasnil jezdec, inil

dnem i nocí vesele,

a — než se zas msíc nalil,

stali se z nich — manželé!

Manželé ! — a kdo jí medle
mže za zlé in ten mít ?

Mla jako sivá jedle

o samot živa být?
Stelmila již nic nezhojí,

vždyf jich devt zstalo!
Znala jeho srdce v boji,

coufnout by mu nedalo! —

Dvanáct let tak blaze žili,

v tináctém však nový žel

Krusku na njakou chvíli

temnou rouškou obestel.
Jezdec si za tunou ob
s kon pád vzal, an byl špit

!

Vdova sirá musí opt
jinému se zasnoubit!

Zasnoubila, blaze bylo,

blahost se však kalila,

neb, než dvacet let minulo,
ptkrát poheb strojila.

Odstrojila již po páté,

chce zas satek strojiti,

nestrojí však vicekráte,

nelze chot najíti

!

Te se teprv plachá pam
z víru ples vydrala,

pone Krusce v jedno stavt,
eho se kdy dokala;
te jí také Stelmil v prsa
vstoup, i s kvítím lavice,

již snad asu ostrá kosa
zmetala již s silnice

!

I jde jednou v borním let,

Stelmil kde se louil s ní,

nemyslíc již, v tom že svt
stan ten bude k spatení;
ale, jak se podivila,

uzíc, an tu peskvostno
vše, jak byla zstavila,

zeleno i milostno.

Sedadlo je srostlé v skálu,

drn ji nžn pikrývá,
a z drnových hustých sválu

zvonek vni vylívá;

kvt náprstk rozprorostlých
fialin spanilý klín

kryje z tvera kolmorostlých
lip dalekosáhlý stín. —

Sedne si, a — jak když v zái
slunce na mráz zasvítí,

tak se rychlý ohe v tvái
památkou jí roznítí !

„Ach, kde jste blažení dnové

!

když jsem tady chodila,

kam zalítli sladcí snové,

jež mi láska plodila?

Ti, jenž mn manželi slouli,

ti mne nemilovali

!

Podle nich mn chvíle plouly,

jak se sadem déš valí

!

Raduje se štípek z nho,
a mu život podrývá,
a šavné koeny jeho
žravým zubm odkrývá!"
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Tak když dlí — hle ! poutník slabý

vzhru pracné vykráí,
a v pt minut starém Labi
pravici svou namáí.
Smutné se mu v letném oku
blíští velká krpje,
a pi každém pracném kroku
vítr jednu rozvje!

Dovychvátav na hbet hory,

jak by to byl nkdy znal —
na skály a temn bory
zrak svých oí rozeslal

;

najednou tu sídlo zoi,
na nm ženskou postavu,

jako divý nazpt skoí
ruce spráskna nad hlavu! —

„Krusko! — Bože trojjediný! —
Ty mne ješt miluješ?
A b vrností bez poskvrny
co jsem radil pstuješ?

blaze mn! blaze! Krusko!
Nov s tebou ponu žít;

zmizej mého srdce úzko!
Rozkoš v nm mj vný byt

!

Hle, má Krusko! pes dvacet let

v okovech jsem bdoval,
mladý vk mj v jamách odkvet,

kde jsem s štíry hodoval

!

Až jsem šastn svému katu
nemoc z tla vyhostil,

a tak k svobod i zlatu

eestU sobe proklestil.

Nic však mén nechtl ho svt
na slunci víc nositi.

a — a mí než já ítal let.

pece musil umíti.
Ctnostná jeho cho mn chtla —
an ji tebný mužský Štít

ar sto jiných vzíti mla —
svého satku vnce vít.

povrh rukou její

uinil jsem slili svatý.

Že. jestli již oi spji,

k nimž jsem láskou pipjatý,
ilis na mne zapomnla,
již, jak jindy miluju —
by jsi orad mi dáti chtla
nazpt k ní piputuji!.

Aj ! hle! Krusko I ty tu sedil,

kde té Stelmí] opustil,

v s\;ullý kvt mých tváí hledíš,

jak by se j irs rozlistíl.

0, rci. let mi byla \eina.

že mi tu lze skonati,

že m zrada cernerná
pry nebude mrskati !• —

„„Ó Stelmile ! Tys mne nebe
byl, a jsi a zstaneš !

Milovati budu tebe,

dokud na smrt nezvadneš

!

Bylali jsem ti vždy vrná '?

pestalali jsem lkáti

:

a mne ruka nesmrtelná
v bezcitný strom obrátí!" —

Praví — a ha ! strach a hrza
obma kost probhne,
jak by rotila se luza

od kocytu pramene :

tak se ponou hory. skaly.

zd a strom i zem tást,

blesk stela tížné svály

kol a kolem rzno klást

!

Duby, jako erné hory
semo tam se potácí,

hromonosné tmavé chmury
vál a valem burácí.

Z tmy pak jako z klínu zem
vytkne duch jak velikán,

v hrznvážném roucha leme
íše krkonošské pán

!

Krakonoš to, Alcyd Cech
vku dávných chrabrý rek

!

který v smlém rozevzdechu
druhdy sám hrad svta ztek

;

k severu hnav nepátely,
meze sob vysázel,

a — by se již nevraceli,

hor až k nebi naházel

!

Ten — hnv smrtný z oka stíle —
k Krusce strašnosoudn dí

:

„Bda ! kdo se rouhá síle,

která nad písahou bdí ! —
Nelkalalis — stromem a jsi V —
nuže, tedy stromem bud'!

Sama, cos usoudila jsi,

devem staniž se tvá hnul'!

Devem, ne snad slínkmenným,
ah' mrvným zákekem.
kovím sem tam rozlezeným,

les hrdým ousmškem;
\ iV-nv mráz a dusí telíc,

roucho tvé vždy budiž sníh.

teploli pak dýchne nebe.

a ti nepadne tvj hích !

u —

Vypoví a s hmotem zmizí,

Kruska pak. o zázraku !

7. pohledu se rychle sklízí

v mdlém a v mdlejším náeku ;

nbby se jí ve drn vryji.

roztepíc m i koenj

,

ruce. týl se rozsnfuji,

na zem lehnOU zjehleiiy !
—
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Tak se stala horní kleí,
mráz a sníh ji ztésuje;
beze vši pak lidské péi
rod svj pece zmnožuje.
Po zemi se podnes plazi,

a když slunce zadychne,
polejou ji horké slzy,

slyšet, jak si povzdychne !
—

Vedle baladní formy Markovy a elakovského znamená Krko-
nošská kle veliké poklesnutí zpt. Klicpera praví, ze tu baladu sepsal

a vyslal toliko k vli Krakonoši. Však hlavní hrdina v tom dlouhém
vypravování jest až píliš zkrátka odbyt, a vedle úvodu i bez opako-
vání tolika slok vždy ješt až píliš rozvleeného dj sám úpln mizí.

Ani ei básnické nevnoval Klicpera v té skladb oné píle, kterouž
mezi spisovateli eskými jako nadšený Jungmannista už díve byl vynikl.

V literatue Krkonošská kle zapadla v odvodnné zapomenutí.

Rok 1825 mžeme nazvati v baladnictví eském rokem pekladv.
Pekládáno z poesie umlé i národní. V oné zavládl u nás Schiller.

Co až do té doby v písemnictví našem se nestalo, nyní se pihodilo

:

objevil se pouhý pekladatel. S. K. Macháek ml vzácné vzdlání
v literaturách latinské a ecké a platn piinil k seznání jich jazykem
eským. Vedle toho bylo zvlášt oblíbeným jeho zamstnáním peklá-
dání balad a romancí nmeckých a anglických. echoslav r. 1825
uveejnil tyi jeho peklady: dva ze Schillera, jeden z Uhlanda a

jeden z Waltera Skotta. Schiller byl do básnictví našeho ovšem už

ped dvanácti lety šastn uveden Jungmannem i Ant. Markem ; S. K.
Macháek jednak ml tedy pi nm obmezený výbr, a nechtlli po-
kusiti se o nový peklad jeho básní na esko už dobe peložených,
jednak mohl posavadních dobrých pekladv užiti jako míry pro zdai-
lost svých vlastních. Jak Schiller po esku asi vypadati má, ukázaly

„Rukavice" a „Chod do železnice"; S. K. Macháek snažil se, adu
dobrých pekladv z nho rozmnožiti „Jeáby Ibykovými" a „Ruko-
jemstvím." Dv skladby, v svtové literatue balad a romancí na
pedních místech postavené a zajisté zcela spsobilé, aby slovesné

umní cizí na nich zkusilo své síly. Roku 1825 básnická mluva eská
hlavn psobením Jungmannovým a elakovského byla už tak povýšena,

vytíbena a zvelebena, že netoliko dobrý, ale úpln zdailý peklad
nejpednjších tehdy plodv literatury nmecké neml u nás psobiti
žádných obtíží a rozpakv. Však mluva básnická jest toliko básníkovi

na snad i po vli. To pravidlo má u nás platnost ješt nyní, když
sedmdesátiletým psobením literatury a tém dvacítiletým vlivem škol-

ským spisovný jazyk náš vbec vyššího vzletu nabyl a když také mluva

obecná celkem se zušlechtila; tím více pravdy bylo v nm v první

tetin tohoto století, když literární okolí na nebásníka nejevilo tak

rychle a znan svou blahou moc. (Pokraování.)



R. 1877. . 10.

O SV TA

Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Píše

Josef Procházka.

(Pokraování.)

VIL

^SJAne 9. ledna 1792 podepsán mír v Jasích, a dne 21. ledna 1793
^£)odpraven král francouzský Ludvík XVI.

Sp Porovnávajíce tyto dv události, chceme jen povrchn do-

tknouti se onch velikých zmn, které se na západ sbhly mezi
tím, co na východ zuil boj mezi kížem a plmsícem. Revoluce
francouzská otásla tak siln všemi pomry evropskými, že se ani

Turecko nemohlo následkm tohoto obrovského pívalu ubrániti. Dobro-
družná expedice generála Eonaparta do Egypta a tžké porážky, které

hrstka Francouz peetným vojm tureckým zpsobila, pesvdily
celý svt nanovo, na jak vetchých základech moc islámu v Evrop
spoívá. Bonaparte stav se císaem Napoleonem L, získal sob svrcho-

vanou nadvládu po celé stední a západní Evrop; jen Anglie a Rusko
udržely se ve své bývalé samostatnosti, nedadouce se zaslepiti slávou

smlého uchvatitele trnu burbonského a neuznávajíce jeho císaskou
hodnost. Co se týkalo Ruska, byl Napoleon pesvden, že musí bud
úpln zniit obrovského soka na východ, anebo se s ním o vládu

v Evrop rozdliti. Tžko íci, který z obou tchto úmysl byl spojen

s vtší obtíží ; Napoleon se rozhodl, že pinutí Rusko, aby se s ním
opu rozdlilo, a kdy by tato cesta nevedla k cíli, pak že podnikne

se svým soupeem zápas na život a na smrt.

Kdy by se mu bylo povedlo
,

provésti dkaz , že Rusku kyne
mnohem vtší prospch, spojili se s Francií proti Evrop, nežli s Evropou
proti Francii, kdy by se mu bylo podailo, vládu Petrohradskou pe-

lo
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svditi, že „ecký projekt" mže uskuteniti ve spolku s Francií,

nikoliv však ve spolku se žárlivým Pruskem a ješt žárlivjším Rakou-

skem: byl by zvítzil nad sokem nejnebezpenjším. Proto zaal diplo-

matický boj jeho s Ruskem nikoliv v Petrohrad nýbrž v Caihrad,
a sedmá válka Muška s Tureckem od r. 1806 do r. 1812 jest jak

ve svých zaátcích tak ve svém zakonení dílem prvního císae fran-

couzského.

Mírem Jasským zavázalo se Turecko, že udlí kesanskému oby-

vatelstvu v knížetstvích podunajských zvláštní výhody, jichž ostatní

poddaní íše osmanské nebyli úastni. Pes to však v Multanech a

Valašsku nejen že zakoenné zloády turecké, hlavn lotrovské úad-
nictvo, všechen rozkvt v samém zárodku udusily : zem byla vydána

tém bez obrany v šanc rotám loupežnickým, z nichž sob povstný

dobrodruh Osman Pasvan-Oglu, zmocniv se Vidina a vypovdv port
poslušnost, celou armádu utvoil. V takovéto nouzi obrátili se bojarové

k caru Alexandru I. s prosbou, aby se nad nimi ustrnul a portu k ná-

prav piml. Vláda osmanská zavázala se Rusku r. 1802 „vznešenou

listinou" (hatyhumajum) k novým opravám ve správ, vybírání bern
a dosazování úadník. Nejdležitjší bylo ustanovení o hodnosti hospo-

dá, urující, že jejich vladaení má trvati sedm let, a že mezi asem
nemohou býti sesazeni, le by se njakého skuteného provinní do-

pustili ; v takovémto pípad že by musilo býti provinní hospodáovo
ruskému vyslanci sdleno, a teprve když by obžalovaný hodnostá byl

usvden, mohl býti svého dstojenství zbaven. Krátce, Rusko provo-

zovalo již od r. 1802 jakýsi protektorát nad obma zemma.
Aby vliv ten byl zlomen a Rusku dokázáno, že bez pomoci fran-

couzské u porty nieho nezmže, to bylo úlohou nového vyslance Seba-

stianiho, jejž Napoleon do Stambulu odeslal, a jenž nejprve piml
portu, aby sesadila hospodara multanského, knížete Murusiho, a bospo-

dara valašského, knížete Ypsilantiho, jelikož byli oba rozhodní pívr-

ženci Ruska. Mimo to vyslovil Sebastiani ve jménu svého panovníka

žádost, aby porta zakázala váleným lodm ruským vjíždti do Eosporu,

jinak že bez odkladu vpluje locTstvo francouzské do Dardanel. Sultán

skuten sesadiv oba hospodary udlil uprázdnné hodnosti dvma fran-

couzským pívržencm.
Tak uzrál nástrahami francouzskými nový konflikt mezi portou

a Ruskem, kteréžto mlo v Anglicku vrného spojence. Vláda turecká

piostovala spor, nakládajíc s obyvatelstvem kesanským nad míru

písn. Veškera rája rozdlena tenkráte ve ti tídy, z nichžto každé

bylo pedepsáno šatstvo jisté barvy, a tída tetí nesmla pod trestem

nositi ani obuvi ani punoch. Kdo se chtl vykoupiti z tohoto poní-

žení a do druhé nebo do první tídy postoupiti, musil složiti ron
75 až 100 piastr. Anglický a ruský vyslanec jednali v Caihrad
s velikou energií ; mezi tím co zástupce ruský vstoupil na lod anglickou,

jako by chtl veškero diplomatické spojení zrušiti, odeslal anglický do

sezení divanu svého sekretáe, jenž v šat jízdeckém, s ostruhami na

botách a s biíkem v ruce shromáždným hodnostám ohlásil, jestliže

porta ihned oba sesazené hospodary zase nedosadí, že lostvo anglické

z Gibraltaru bez odkladu pipluje a Caihrad stelbou v ssutiny obrátí.
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Hrozba ta zastrašila sultána tak, že bez odkladu žádost spojených

vlád vyplnil. Skoro souasn vtrhlo již vojsko ruské do Multan, „ne
jako nepítel, nýbrž jen za tím koncem, aby starým, smlouvami utvr-

zeným právním pomrm mezi obma státy byla zjednána platnost a

pedešlo se zhoubnému usilování vlády francouzské, jež hrozí port
úplnou záhubou." Tak znla proklamace ruská. Bez odporu zmocnili

se Rusové Chotima i Bender, obsadili Jasy, Izmail, Fokšany, konen
i Bukureš. Na to z Caihradu opovzena Rusku válka, opt válka

náboženská. I nyní byla intervence anglická ve prospch Ruska velmi

rázná; dne 27. prosince 1806 prohlášena válka a due 26. ledna 1807
podal britanský vyslanec tureckému ministru ultimatum ve form nad
míru píkré a ponižující: Anglie žádala obnovení alliance, vypuzení

francouzského vyslance ze Stambulu, odevzdání pevností Dardanelských

a pobežních baterií, pak celého lodstva tureckého ve správu anglickou,

a konen postoupení Multan a Valašska v držení ruské.

Porta návodem francouzským zamítla anglické ultimatum, naež
lodstvo britské bez odkladu vplulo v úžinu Dardanelskou, nedbajíc

tžké stelby z pevností tureckých, a rovným smrem se ubíralo k Cai-
hradu. Turci až dosud slep vili, že nemožno lodm nepátelským
se úžinou prodrati. Angliané octli se z istá jasná ped Caihradem,
kde se jim malé lodstvo turecké postavilo v cestu; i to jest po krátkém

boji ztroskotáno. Jediná lod, šastn unikši, zvstovala ve Stambulu,

že hrozný nepítel stojí ped mstem. Nelze vypsati, jaký postrach

z toho vznikl. Akoliv mlo obrovské msto s peetným obyvatelstvem

znamenité prostedky obranné, rozhodla se vtšina divanu, že svolí ke

všem žádostem vyslance anglického. Yéc nejtžší byla, jak vypovdti
vyslance francouzského a pece císae Napoleona neuraziti. Avšak
admirál anglický hrozil bombardováním msta, lid byl ve stavu zou-

falém : tu pestávaly ohledy. Sebastiani obdržel vyzvání, aby bez odkladu

opustil msto. Jeho odpov zachránila Stambul , zachránila samo-

statnost íše turecké. „Já zde dlím," odpovdl vyslanec francouzský,

„na rozkaz svého suveréna a jen na jeho rozkaz se odtud odeberu,

leda byste mne násiln vypudili. Nyní nejde o malikost, nýbrž o est,

bezpenost a neodvislost íše osmanské. Lodstvo admirála Duckwortha
mže ovšem ást msta v popel obrátiti a nco lidí o život pipraviti

;

jelikož však nemá po ruce vojska, které by operace jeho na pevné

zemi podporovalo, nemže se mésta zmocniti. Vaše hradby nejsou sice

ozbrojené, ale máte železo, munici, potravu a vojsko
;
piite k tomu

ke všemu jenom ješt zmužilost, a vítzství vás nemine."

Mužná tato slova psobila pravé zázraky. Jako si duševní indi-

viduálnost Turk vbec libuje v samých krajnostech, tak promnila se

netená zoualost jejich pojednou v hrdinství. Každý piložil ruku

k dílu, a za osobní pítomnosti vyslance francouzského ve dne v noci

pracováno na opevnní msta. Za jednu noc vykonáno více, než prvé

za celá léta ; ve 24 hodinách octlo se ti sta dl na hradbách a v ba-

teriích, a za pét dní bylo po celém pobeží evropském a asijském pes
tisíc kus dl a mo/dí rozestaveno. Než se lodstvo anglické nadalo,

bylo pobeží Dardanelské obrnno, ;i Cnihrad ve velké válené ležení

promnn. Vida, že by dalfii meškáni b velikým nebezpeím spojeno

40*
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bylo, odvážil se admirál anglický ješt v pravý as cesty zpátení,

která patí k nejhrdinštjším inm devatenáctého století. Ztrativ vra-

žednou stelbou, která jej doprovázela až do Archipelagu, toliko dv
lod, zakotvil se u Teneda, odkud byl nedávno vyplul ; dokázal aspo
svtu, že jest Caihrad i ze strany moské odhodlanému nepíteli

pístupný.

Po této nepodaené výprav dosáhl vliv francouzský v Caihrad
vrchu, aniž se mu však povedlo, nadšení turecké trvale udržeti a portu

k velikému podniku proti Rusku povzbuditi. Veliké vnitní pevraty

v íši turecké a rychle za sebou následující sesazení sultána Selima III.

a Mustafy IV. (z nichž první sešel smrtí násilnou) zpsobily, že porta

ve válce s Ruskem jen tak na oko pokraovala. A Rusko bojujíc po

boku Pruska s Napoleonem r. 1807 na severu, poínalo si na jihu

tém jen defensivn, leda že lostvo turecké v bitv námoní u Teneda
úpln jest znieno. Nepatrné události válené na jižním bojišti nedo-

vedly k sob pipoutati pozornost Evropy, která dychtiv sledovala

prbh velikého zápasu Ruska s Francií na pd pruské, nebo tam

bylo rozhodnutí. Napoleon seznav osobn, jak nebezpený jest boj

s Rusy — kteí ve vražedné bitv u Pruské Jilavy po prvé dokázali,

že není imperátor francouzský nepemožitelným — nabídl caru Ale-

xandrovi sám ruku k smíení, které se také skuten stalo pi po-

vstné schzi obou v Tilži. Plán císae francouzského, rozdliti se

s Ruskem o Evropu, již uzrál, a v tom smyslu dlo se také vyjedná-

vání mezi obma panovníky. Rozumí se, že otázka východní hrála

úlohu nejvtší. Napoleon byl ochoten ponechati Rusku Besarabii, Mul-

tany, Valašsko a Bulharsko až k Balkánu, pro sebe však podržeti

Albánii, Thesálii, Moreu a Kandii ; žárlivost rakouskou mla ukonejšiti

ást Bosny a Srbska, zbytek Turecka : Rumelie s Caihradem a pro-

vincie asijské mly zstati prozatím pod panstvím sultánovým. Na-
léhání Alexandrovo, aby Napoleon pibera sob ješt Sýrii a Egypt

penechal Rusku také Caihrad, císa francouzský píke odmítl: „Cai-

hradu nikdy nepostoupím, nebo to by bylo panství nad svtem!"
Ponechávajíce sob podrobnjší ustanovení o íši turecké na as bu-

doucí, usjednotili se prozatím tak, že Rusko vzdalo se spolku s Anglií,

kdežto Napoleon na sebe vzal prostednictví mezi portou a carem ve

válce na jihu dosud trvající. Rusko slíbilo, že opustí s vojskem svým

obsazená knížetství podunajská, když Turecko ped uzavením defini-

tivního míru zem tyto nezaujme ; kdy by však porta na to nechtla

pistoupiti, pak zavázala se Francie a Rus, „že chtjí býti proti port
za jedno a že se dohodnou o spsob, jak by zbavily všechny provincie

íše osmanské v Evrop — vyjma msto Caihrad a Rumelii — jha

a trápení tureckého."

Porta se nezpovala, na základ od Francouzska navrženém

o mír vyjednávati, a pimí jest uzaveno ; avšak nežli došlo k rati-

fikaci lánk, o které se ob válící moci dohodly, potáhl se obzor

novými mraky. Car Alexandr jednak nesouhlasil s nkterými podrob-

nostmi pímí, jednak zaal pozbývati víry v upímnost Napoleonovu,

jenž pes sliby Tilžské vrného spojence ruského, krále Fridricha

Viléma IH. velmi krut se dotýkal a v otázce východní ím dál tím
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více na stranu tureckou se klonil. Rusko dávalo Napoleonovi na sroz-

umnou, že pátelství obou stát bude u konce, jestliže on nesvolí,

aby knížetství podunajská stala se majetkem ruským, a Napoleon se

vším drazem stál na tom, že se musí zniení panství tureckého od-

ložiti na dobu pozdjší, až totiž pomine nebezpeí, že by se mohla
Anglie zmocniti Egypta a ostrov eckých. „Jest to opravdivým páním
císaovým," oznamoval ministr Napoleonv do Petrohradu, „aby íše
osmanská zstala, jak jest nyní, neporušena, trvajíc s Francií a s Ruskem
v pátelství." Car dal rozkaz, aby se ruské vojsko z Multan a z Va-
lašska ani nehýbalo, jsa hotov i proti vli francouzské ve válce s Tu-
reckem pokraovati. Napoleon provodiv za tím svou moc daleko široko

na jih do Itálie a do Španl a vida ped sebou tuhý boj národní na
poloostrov iberském, zaal pátelství s Ruskem nanovo utužovati.

Otázka východní byla zase stedem všeho vyjednávání, které vedl car

Alexandr s vyslancem francouzským v Petrohrad vtším dílem osobn.
O všech vcech bylo shodnutí snadné, ale jak došlo na Caihrad, bylo

po všem dorozumní. Dardanely a Caihrad nechtl Napoleon Rusku
nijak povoliti, „ano by se stalo pánem obchodu levantského a cesty

do Indie." Proti tomu namítal car, pro Rusko že jest Caihrad, na
konci íše ležící, jen nepatrným bodem, který však svou polohou k celku

náleží; Caihrad že jest takoka klíem ke dveím jeho domu; budeli

ho míti nkdo jiný, pak že on nebude ve svém vlastním dom pánem.
Ostatn že by bylo možno, otevíti Dardanely a Bosporus lodm všech

národ. Mezi tím rostly rozpaky Napoleonovy v takové míe, jak ve

Španlích, tak v Itálii a v Rakousku, že se odhodlal ke druhé schzi

s carem Alexandrem. Na pd nmecké, v Erfurt, utvrzeno pátelství

Tilžské nanovo ; na jakém základ se to mlo státi, naznail Napoleon

hned ped schzí ve zvláštním list k carovi tmito slovy : „Jelikož

nás nepátelé naši nutí, abychom se stali velikými, staneme se velikými

;

já Vám popouštím Turecko, Švédy a celý orient; zaidte se tam dle

libosti; co se mne dotýe, postarám se o západ." Pozdravivše se v Er-

furtu slíbili sob pánové Evropy, že Alexandr schválí, cožkoliv Napoleon

podnikne ve Špaulích, a Napoleon že dovolí, aby Alexandr zabral na

severu Cuchony, na jihu prozatím Multany a Valašsko. Kdy by se

Turecko obou zemí nevzdalo dobrovoln a Rusko tudíž muselo ve válce

pokraovati, pak že Francie zstane neutrální, že se však ihned spojí

s Ruskem, kdy by snad chtlo Rakousko na stranu tureckou pestou-

piti. Oba panovníci rozešli se s pesvdením, že se zámry jejich ve

hlavních kusech brzy uskutení; avšak než se sami nadali, jsou z klamu

vyvedeni.

Bezprostední následek úmluv Erfurtských byla alliance Turecka

v Anglií a obnovení boje porty s Ruskem. Roku 1809 pekroil
ruský generál Bagration u Galae Dunaj a dobyl rychle za sebou pevných

míst Izake, Tulce, Maína a Hirsovy, na levém behu padl po delším

oblehání Izmail a Brahilov. Útok na Derster (Silistrii) a bitka poblíž

této pevnosti byly poslední válené události tohoto roku, pamtihodného
i proto, že hrdinští Srbové vedeni Jiím erným a Milanem oluenoviem
v etných vítzných bojích proti pesile turecké se udrželi, budujíce

základy k potomní samostatnosti srbského knížetství. Památnjší bylo
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tažení z r. 1810; v msíci kvtnu vtrhl generál Kaminský v cele šede-

sáti tisíc muž do Dobrue, vzal útokem Bazarík, Derster, Razgrad,

Jenibazar a obrátil se k Šumnu, kde stál veliký vezír v opevnném
ležení. Nemaje však dostateného mužstva, aby se mohl pustiti v oblé-

hání této skoro nedobytné pevnosti, rozložil se ped Rušukem. Chtje

místo od Rus tsn sevené vysvoboditi, odeslal velký vezír ást vojska

svého na pomoc; to však jest od Rus u vesnice Batina tém zahlazeno

a celý tábor nepátelský s ohromnou koistí i s flotilou poblíž na Dunaji

zakotvenou dobyt. Kapitulace Rušuku byla prvním ovocem velikého

vítzství ruských zbraní, jímž se zárove skonila výprava tohoto roku.

Bhem zimy na rozkaz nového vdce ruského Kutusova poboeny
pevnosti Nikopol a Derster, ježto tam pro nedostatek vojska nemohla

býti patiná posádka položena. I Rušuk musel býti vzhledem k veliké

pesile turecké konen opuštn, naež se Durdvo stalo stedem ruských

operací. Nový velký vezír pekroiv nepozorovan nedaleko Rušuku
Dunaj zídil sob poblíž tábora ruského opevnné ležení ; na pravém

behu nedaleko Rušuku v starém ležení zanechal oddíl svého vojska.

Toto rozptýlení stalo se mu záhubným. Kutusov pepraviv osm tisíc

Rus po lodích na druhý beh, zmocnil se neoekávan celého nepá-
telského tábora, odkudž se posádka bez odporu na všechny strany

rozutekla. Spojení Turk s pravým behem bylo takto úpln perušeno,

a než se pekvapený vezír zpamatoval, byla již jeho vlastní dla z pra-

vého behu od Rus namíena na nový tábor na levém pobeží. Brzy

metalo dv st dl ze dvou rozliných stran smrt a záhubu mezi

Turky, a když se konen dostavil také hlad, byla kapitulace nezbytná.

To byla zárove také poslední vtší událost v této sedmé válce

Ruska s Tureckem. Pomry mezi Francií a carem se zatím tak zhor-

šily, že z líeného pátelství povstal onen obrovský boj, jímž jest Evropa

konen sproštna nesnesitelného jha Napoleonova. Nyní šlo o vci

dležitjší, než o vtší nebo menší kus Turecka; est i samostatnost

Ruska byla ohrožena, a veškery síly ohromné íše musely býti souste-

dny, aby neli slavn aspo estn dopadl zápas s polovicí Evropy

a s nejvtším vojevdcem devatenáctého století. Z píiny té byl car

Alexandr odhodlán mír s portou uzavíti, a kdy by snad nechtla, k míru

ji donutiti. Velezajímavé jsou u vci té instrukce, jež udlil car admirálu

iakovu pro ten pípad, že by porta návodem francouzským ve válce

pokraovala. „Nejdležitjší vcí naší jest," píše car, „abychom využili

ve svj prospch vojenského nadání národ slovanských, zejména Srb,
Bosan, Dalraatinc, ernohorc, Chorvat a Ilyran, kteí by se

našim operacím mohli státi velmi prospšní, jak jen budou ozbrojeni

a po vojensku zízeni .... Musíte užiti všech možných prostedk,
abyste tyto národy slovanské nadchnul a pro naše zámry získal. Musíte

jim slíbiti neodvislost, zízení slovanského království, mužm, kteí poží-

vají u nich nejvtší váhy, dary penžité, ády a dstojenství. A k tomu

musíte ješt piiniti všecky prostedky, o kterých usoudíte, že k cíli

povedou a že se shodují s mravy tchto národ a s jejich nynjšími

pomry."
iakov byl by plány svého panovníka zajisté v rozmrech

velikolepých provedl, kdy by nebyl za tím již Kutusov v Bukurešti
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uzavel s portou mír, jemuž car konen udlil svou sankci, a nijak

nevyhovoval nadjím, s nimiž vláda ruská ^ tuto válku šestiletou se

byla pustila; ale vážné pomry na severní Rusi a blížící se boue
rozhodla. Mírem Bukureštským, dne 28. kvtna 1812 podepsairýni, roz-

šíeno území ruské až k ece Prutu, k levému hrdlu Dunaje a k er-
nému moi ; za to postoupil car Multany na pravém behu Prutu a celé

Valašsko Turkm. Srbm udlena úplná amnestie. Pevnosti mezi válkou

v Srbsku zízené slíbila porta že zase rozboí. „Mimo to udlí porta

Srbm na jejich prosby všecky výhody, jichž jsou úastni poddaní
ostrov Egejských a jiných krajin íše turecké. Ponechávajíc jim starost

o vnitní správu jejich zem a pijímajíc od nich bezprostedn obnos
skrovných daní, které vybírati jest oprávnna, a dohodnouc se s nimi

o prostedky, jak by se to vše dalo nejlépe docíliti, podává také jim
patrný dkaz své velikomyslnosti."

Odstavec ten byl nejdležitjší ástí celého míru; Srbsku zaruena
vnitní samospráva, a Rusko za ni bezdn ruilo. Každý spor Turecka
se Srbskem byl od té doby sporem Turecka s Ruskem, které vkroivši
mírem Jasským z r. 1792 jednou nohou na poloostrov Balkánský co

oprávnný ochrance knížetství podunajských vkroilo již dvacet let

pozdji mírem Bukureštským druhou nohou na pravý beh Dunaje co

záštita Srb. Idey Petra Velikého a Kateiny II. ozývaly se již tenkráte

živ po celé Rusi, pecházejíce jako ddictví z jednoho pokolení na
druhé, tak že i podízené orgány vládní v jejich smyslu psobily.
iakov opouštje nov nabytou provincii ruskou Besarabii a ubíraje

se na bojišt severní, zanechal svému nástupci instrukce, v nichž se

co nejjasnji zrcadlí, jak hluboce zakoenily se v ruské intelligenci

náhledy o pravém povolání Ruska. „Upoutejte," píše velenadaný admirál,

„pozornost sousedících národ spsobem obratným na tuto provincii tak,

že ji uiníte šastnou. Válka poslední vzbudila veliké nadje u národ
kesanských: nyní, co jest naše vojsko na jiné bojišt odvoláno, musíme
k tomu pihlížeti, abychom si jejich oddanost zachovali a ji ped
viivem našich nepátel uchránili. Bulhai, Multanové, Valaši, Srbové
hledají vlast: vy mžete k tomu pomoci, aby ji nalezli."

VIII.

Jakož poátkem devatenáctého vku všem kesanským národm
evropským zasvítila dennice lepší budoucnosti, tak jala se i nešastná
raja v íši turecké lomcovati staletými pouty a zasazovati se ve ršft-

obecnéin hnutí revoluním o uznání svých práv lidských, chtjíc jinak

Vzhledem k svým odvkým trýznitelm na všem rovném pestati. A to

jest práv charakteristická známka djin tureckých v našem vku, že

nejsou to již jen sousedé íše osmanské, nýbrž hlavn vlastní její ná-

rodové, s nimižto musí porta podstupovati boj o svou existenci. Co
jest vbec života schopno, to odluuje se krok za krokem od tureckého

tlesa státního, nechtéjíc s ním zárove klesnouti ve hrob.

Šastný u vci té poátek uinil hrdinský národ Srbv. Než
ješt byla zaala válka Ruska s Tureckem r. lbOG, vypuklo v Srbsku
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všeobecné povstání proti hrzovlád osmanskó, jejížto nelidské ádní
vylíili v listu stížném k sultánovi zástupcové národa srbského: „Olou-

peni o všechno, musíme se již pouhým lýím odívati, a naši týratclé

nejsou pece ješt spokojeni, dotýkajíce se i našich duší, našeho nábo-

ženství, naší cti. Žádný muž není své ženy, žádný otec své dcery,

žádný bratr své sestry pánem ; kláštery, kostely, mniši, popové, vše

se o pekot zhanobuje. Jsili ješt naším carem, pij a spros nás

tch zbojník ; nechcešli nás však chrániti , aspo nám to oznam,

abychom vdli, na em jsme, a mohli utéci do hor a les anebo

v ekách svým životm uiniti konec." Srdce sultánovo zdálo se býti

pohnuto tmito stesky, však jeho rozkaz zlotilá chasa janiar na-

prosto nedbala, a když dostal se jim do rukou list knze Nenadovie,
vybízející národ srbský, aby chop se zbran navždy uinil konec ne-

snesitelnému tyranství janiar, pepadli v únoru r. 1804 náelníky
a knze srbské a vtší díl jich sprovodili ze svta. Z tch nemnohých,

kteí úkladnému vraždní unikli , získal si jméno nesmrtelné Jií
Petrovi, píjmím erný (Kára). Opustiv dvr a stáda svá zachránil

se v odlehlých lesích mezi hajduky a vybízel odtud národ do zbran.
„Tyranství Turkv nevezme díve konce," pravil ve svém provolání

k Srbm, „dokud nebudeme my domorodci veskrz vyhlazeni. Jen vše-

obecné povstání mže nám pinésti spásu. Musímeli zemíti, nedejme

se aspo vražditi jako bezbranné ženy, nýbrž prodejme své životy co

nejdráže za vlastní krev našich utiskovatel."

Tímto provoláním zahajuje se ada hrdinských boj národa srb-

ského, jenž v osmileté, slavnými iny naplnné válce dovedl se mocnému
trýzniteli tak dobe ubrániti, že mu porta musela mírem Bukureštským

r. 1812 vnitní správu zem ponechati. Ale již roku následujícího

poala válka znova ; na míst erného Jií povstal co uznaný vdce
národní syn prostého rolníka, Miloš Obrenovi, jemuž Turci konen
za roní poplatek a za držení mst a pevností zemi postoupili co

samostatné knížetství. Takovým spsobem vzkíšen v tetím desetiletí

vku tohoto zase slavný ondy stát Nemani k novému životu, mezi

tím co nedaleko na jihu za týmž cílem krváceli potomci nemén
slavných pedkv, ekové.

Od prvního okamžiku, kde se Rusko ped celým svtem osvdilo
co ochrance kesan bývalé íše byzantské, skládali ekové všechny

své nadje v tento slovanský velestát, pohlížejíce toužebným zrakem

do Petrohradu, odkud jim jedin mohl vzejíti nový život. Již v první

válce, kterou vedla Kateina II. s Tureckem, povstala celá Morea co

jeden muž proti svým muitelm ; o smutném konci tohoto povstání

jsme už výše zprávu podali. Mír Kuukkajnardžský nezjednal ekm
žádného polehení. Když poala druhá válka mezi Kateinou a Tu-

reckem, nalézáme eky opt po boku ruském. Roku 1790 putovala

deputace ek do Petrohradu, pinášející carevn pamtný list, v nmž
mimo jiné psali: „Vašich poklad, mocná carevno, jsme sob nikdy

nežádali a dosud si jich nepejeme. My chceme toliko prach a olovo,

jehož si nemžeme koupiti. Žádáme, abychom byli vedeni do boje, a

jsme hotovi nasaditi za vás statky a životy. Dejte nám svého vnuka

Konstantina za naše svrchované kníže, a staneme se opt tím, ím
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byli naši pedkové." Však ani mírem Jasským nezmohutnlo ješt rám
ruské tak, aby bylo mohlo, vzdáleným ekm býti tak prospšno jako

obyvatelm obou knížetství podunajských; nicmén prospívalo jim

cestou nepímou, nebo ím více hynula vnitní síla státu osmanského

následkem velikých ztrát ve válkách ruských, ím více mly kabinety

evropské zení k nezdravým pomrm na východ, a ím více stavla

se hrozivá otázka východní za doby Napoleonovy zase v popedí, tím

mohutnji rostlo na všech stranách hnutí ráje kesanské, tím živji

planula v srdcích nadje v brzké vzkíšení, v lepší budoucnost. Rozklad

íše turecké byl hned na zaátku devatenáctého vku patrný
;
pašové

na východ i na západ vzpírali se vrchní vlád sultánov
; pasa

Vidinský a Bagdadský porazili nkolikráte sultánovo vojsko, v Egypt
vládl Mehemed Ali tém neodvisle, Multany, Valašsko a Srbsko pod-

léhaly více vlivu ruskému nežli tureckému, a slavný Ali pasa Janinský

válil se sultánem, svým pánem
,
jako cizí suverén. Než uplynulo

patnáct msíc (29. kvtna 1807— 18. ervence 1808), ztratili dva

sultánové (Selim III. a Mustafa IV.) trn vzpourou janiar, a sotva

že nástupce jejich Mahmud II., užívaje rady povstného státníka Mu-
stafy Bairaktara, jal se reorganisovati vetchou íši na základech roz-

umných, jest novým hrozným povstáním tureckých pretorián pinucen,

uvésti celou správu zase v starý „poádek."

Co takto íše turecká vnitními vzpourami keovit se svírala

a vihled chadla, živel ecký, vládna velikými prostedky hmotnými

a ješt vtším kapitálem duševním a tše se mimo to sympathiím zá-

padní Evropy, povznesl se k síle netušené, tak že odvážil se podniknouti

onen smrtelný zápas za svou svobodu, jenž v djinách lovenstva
vn zstane pamtihodným. Není naší úlohou, abychom se na tomto

míst šíili o píinách a prbhu revoluce ecké ; nám jen potud pi-

hlížeti jest k tmto událostem svtodjným, pokud v nich shledáváme

zárodek nové, osmé války BnsJca s Tureckem.

Revoluní hnutí, které roku 1820 skoro souasn ve Španlích,

v Portugalsku a v Neapoli vypuklo a svatou allianci z libého spánku

vyburcovalo, zdálo se býti heteristm eckým nejvhodnjším okamžikem
k uskutenní plán, které nadšený, svým tragickým osudem povstný
pvec ecký Konstantin Rhigas svými písnmi již naped byl oslavoval.

Dobrodružná výprava, již r. 1821 kníže Alexander Ypsilanti s hrstkou

pívrženc podnikl do obou knížetství podunajských, vybízeje eky
obecnému povstání proti tureckému tyranství, vzala sice na nivách

Drageanských smutný konec, za to však zaplavena Evropa dsnou
záí požáru, jenž se touž dobou vzal na vlastním poloostrov eckém.
Neslýchaná ukrutenstvi, kterých se Turci tenkráte dopustili proti ekm
v Caihrad, vraždíce klidné obyvatelstvo napoád, mezi ním i velebného

patriarchu Gregoria, jenž s jinými knžími na dveích chrámových jest

obšen — bestiální zuení proti nešastným obyvatelm Chiosskýnu

jichž dobrá tetina jest hanebn katanována, divošský spsob. jakým

spojenec porty, Ibrahim pasa egyptský, nakládal s poraženými Reky —
všechny tyto skutky volající do nebe o pomstu hnuly konen svdomím

oné Evropy, která panství turecké nad kesanským obyvatelstvem

poala právem považovati za nejvtší skvrnu devatenáctého století.
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Nejšlechetnjší duchové všech národ evropských slovem i skutkem
psobili na veejné mínní, jemuž konen ani kabinety nemohly odolati.

Slouti a býti „filhellenem" bylo tenkráte nejvtší chloubou všech vzd-
lanc, a u vci té nebylo mezi Francouzi, Angliany a Nmci rozdílu.

Jediný stát evropský, jenž považoval povstalé eky za rebely proti

vlád od boha ustanovené, bylo Rakousko ili jeho všemocný státník

Metternich. Za to nalezli ekové práv v onom panovníku, jenž byl

vlastním otcem sv. alliance, v caru Alexandru I. a zárove ve šle-

chetném státníku anglickém Canningovi, konen také ve vlád fran-

couzské mocné zastance. Dvojí konference v Petrohrad r. 1824 a 1825
odbývaná vedla jen potud k usjednocení mocí kesanských, že nabí-

zely port v notách tém identických své „dobré služby" k uklizení

krvavého sporu jejího s eky. Odpov vlády turecké byla jak obyejn
vyzývavá: jí že písluší výhradn právo, své vnitní záležitosti urovnati;

chtjíli však moci evropské nco uiniti, pak nech prý vybídnou po-

vstalce, aby se podrobili. Car Alexander nastupoval hned pi konfe-

rencích Petrohradských na to, aby se mocnosti usjednotily o prostedky
donucovací, kdy by porta jejich prostedkování zamítla; ale návrh

ruský zdál se býti tak nebezpený, že nenalezl podpory. Když se pak
všechno vyjednávání hrdou samolibostí a neústupností porty zmailo,

ohlásil kabinet Petrohradský všem vládám, že bude car v otázce vý-

chodní odtud jednati toliko dle svého práva a dle dležitosti své íše.

Nežli však Rusko mohlo svou politiku ve smyslu tohoto vyjádení

zmniti, udaly se dv vci, které rozešení spor tehdejších zase do

budoucnosti pošinuly. Roku 1825 zemel náhle v Taganrogu car Ale-

xander, jehož nástupce Mikuláš I. pes vzpouru vojenskou proklestil

sob krvav cestu na trn ; skoro touže dobou otesena jest íše tu-

recká ve svých základech novým a to posledním povstáním janiar
proti reformám sultána Mahmuda II., jenž dal celý sbor janiar bez

milosrdenství vyhladiti.

Car Mikuláš I. byl odhodlán uiniti konec dlouholetému vraždní

kesan eckých, neohlížeje se na neblahé politické zásady Metterni-

chovy, jimž se pedchdce jeho na vlastní škodu až tuze byl koil.

Dne 4. dubna 1826 podepsán v Petrohrad protokol, jímž se Rusko

a Anglie usjednotily o spsobu pacifikace ecka. Nejširší samospráva

a svézákonnost krajin zbouených, ale pod svrchovaností tureckou, tak

lze krátce naznaiti obsah protokolu. I kdy by porta opt zamítla

sprostedkování obou stát spojených, mla tato ustanovení zstati

základem každého budoucího urovnání sporu Turecka s eky ; zárove
zekly se ob mocnosti všelikého zvtšení svého panství na úkor obou

válících stran. Alliance mezi Ruskem a Anglií podsila Metternicha

více než státníky turecké; byv pozván, aby ke spolku pistoupil, zekl

se zprudka všeho spolupsobení, ohrazuje se již naped proti každému

prostedku donucovacímu, an prý jeho císa nemá ani práva Turkm
pohroziti. Aby však úpln neosamotnl a zamezil každou krvavou

srážku mezi obma kontrahenty a portou, hledl pímti sultána k slibu,

že pevezme pacifikaci ecka sám a dobrovoln udlí Rekm aspo
ást onch koncesí, o které se Anglie s Ruskem zasazovaly. Avšak

car Mikuláš nedal se ošáliti ; odpov jeho znla v ten rozum, že
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nechce zajisté dobrovolné pacifikaci sultánov pekážeti , že však

žádá, aby za sliby turecké nkdo ruil, ponvadž by jinak nemly
u ek žádné ceny ; ekové že celkem pisvdili k protokolu Petro-

hradskému, jsouce se svobodami jim tam slíbenými spokojeni ; u porty

že jest potebí nejsilnjší cli prostedk, hrozeb a konen i donucení,

nebo pouhým diplomatickým demonstracím že porta povždy odpírala.

Slova ta byla jasným programem, a program nabyl váhy tím

vtší, ana prese všechny pikle Metternichovy i vláda francouzská smlouvou

ze dne 6. ervence k protokolu Petrohradskému pistoupila. Zástup-

cové spojených vlád sdlili port obsah protokolu naped dvrn,
a když to zstalo bez povšimnutí, úadn. Nyní teprve odpovdl reis

efendi, porta že považuje protokol jen za kus bílého papíru, o který

ani za mák nedbá ; dvrné jeho sdlení bylo prý urážkou, sdlení

úední že jest potupou.

Metternich jásal, doufaje dosud, že dovede proud filhellenský sám
zastaviti. I jal se znova ohívati starou myšlenku, aby sultán z vlastní

vle pacifikaci provedl. Rusko odpovdlo poukazujíc k minulému
šestiletí, že porta pacifikaci provésti bud nechce anebo nemže, práv
proto že jí musí provésti jiní ; Rusko prý jest k inu hotovo. A když

i ostatní dv moci Metternichovi krátce daly na srozumnou, „že se

nemže hotová již smlouva zmniti k vli Rakousku, jehož zámry
jsou více než dvojsmyslné," honosil se ješt kanclé rakouský: „My
stojíme v tomto labyrintu vlastní silou. Nejednou stanuli jsme bez

bázn jako skála uprosted rozboueného moe — my jsme uvykli, vlny

od sebe odrážeti."

Tmito jalovými deklamacemi dosáhl Metternich jen toho, že

Turecko kladouc nadje v Rakousko jako ve svého spojence, kollektivní

notu mocí spojených ani nepijalo. Jednajíce dle svých instrukcí, ozná-

mili vyslancové port, že spojené jejich lostvo pímí s povstalci

samo zjedná. Porta najednou obrátila i žádala dvr rakouský, „pítele

a milovaného souseda svého," aby pijraa na se úkol prostedníka,

další nepátelské kroky .spojenc proti port zamezil. V tomto smyslu

sepsán dne 20. íjna 1827 v Caihrad list Metternichovi svdící —
avšak téhož dne také znieno jest v pístavu Navarinském lodstvo

turecké od spojené námoní moci Rus, Anglian a Francouz. Z pa-

sivního nepátelství alliance protiturecké vzniklo nepátelství aktivní

a tak jedním rázem petrhány jsou pavuiny politiky Metternichovy.

Nesnadno povdti, kdo byl více bitvou Navarinskou pekvapen,
zda vítzové i pemožení. Trnní e krále anglického zmiovala se

o ní jakož o trapném píbhu, na njž jen s hlubokým žalem dlužno

pohlížeti, a císa František porovnával penáhlený in spojených tí

admirál s vraždou, jiní zase s rozdlením Polsky. Za to byla celá tém
Francie nadšena, a admirál de Rigny, jenž u Navarina bojoval v ele
lodstva francouzského, veejné se inem svým chlubil, ka, že politika

- dly jest ze všech nejlepší. Podobné smýšlení panovalo v Rusku

:

„Co asi soudí náš pítel Metternich," psal tenkráte sarkasticky ministr

Ncsselrode ruskému vyslanci ve Vídni, „o tomto triumfu, jakého si

dobylo násilí nad pedsudkem principií? Admirálové zasluhují, aby byli

postaveni v elo kabinetv a ídili jejich politiku!" A veejné mínni
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evropské jevilo jásavou radost, mluvíc o krvavém dramatu Navarinském
nejinak než jako o bitv Marathonské, a tvrdíc právem, že vítzství toho

dobyla osvícená Evropa. „Dlo Navarinské," psal tenkráte nadšený
Francouz Pierre Lebrun, „zahájilo novou éru, hlásajíc, že spsobem
triumfálním dosedlo na trn veejné mínní, které vznášejíc se nad
trny, stalo se po prvé opravdivým králem, které voln nakládá
s lostvem a s dly, které velí admirálm, které strhuje za sebou kní-

žata nutíc je, aby uznali jeho vítzství a jeho vavíny sob osvojili!"

(Dokonení.)

r

Úvahy pírodovdecké o Darwinov theorii.

Podává

dr. Ladislav elakovský.

(Dokonení.)

Pední vada této nauky v tom spoívá, že v ní slova : dokonalost

dle poteby ve dvojím velice rozdílném smyslu se užívá. Nebo vtší
dokonalost, jakáž v boji o život mže poskytnouti njaké výhody, jest

toliko dokonalejší pispsobení k rzným podmínkám života, a mže
zvláš v následujících kusech se zakládati: 1. že živoich neb rostlina

lépe dovede opatiti sob neb piispsobiti si potravu, 2. že se lépe

rozšiovati a tudíž místa mén pebydlená využitkovati mže, 3. že lépe

vyhovuje ponebí, jistým pomrm svtlových paprsk, tepla a podobných
fysikálních agencií; 4. že nepátelm lépe ujíti neb se brániti dovede,

5. že si opatuje vtší poet potomstva, a vbec njaké výhody v plození

dosáhne, k emuž u zvíat také náleží pednost v oích druhého pohlaví.

Druhý spsob vtší dokonalosti vychází na jevo z porovnání jedné

bytosti s druhou, záleží ve vtší ústrojné složitosti, ve vtším zrznní
údv, v pokroilejší pemn jejich. Na zdokonalování toho druhu za-

kládá se postup soustav organických. Aby závrky Darwinovy theorie

z této stránky za pravdivé uznány býti mohly, muselo by se ukázati,

že oboje zdokonalování jest v podstat jedno aneb že jedno k druhému
pivodí, že konený výsledek lepšího pispsobení v boji o život jest

bhem asu také lepší, i jak íkáme, vyšší tvarozpytné a soustavné

postavení ústrojné bytosti. To však nejenom není možné, nýbrž i opak

toho dá se dokázati.

Pedn s tím nelze srovnati jednoduchý úkaz skutenosti, že vedle

všelijakých vyšších stupv morfologické a soustavné dokonalosti vše-

lijaké nižší stupn zcela klidn existují, že v týchže vodách, na stejné

prostoe souše pebývají druhové nejrozmanitjší soustavné vyvinutosti.

Tuto námitku Darwin sám si iní, le chce ji odstraniti tvrzením, že

ony nižší tvory, které se zachovaly, jsou práv úpln pispsobeny svým

podmínkám, že mezi nimi a dokonalejšími tvary není konkurence zápasu

o život, ponvadž mají rozliné požadavky svého žití. Tím ale nikterak
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není odpor v theorii výbru odstrann. Když tedy všeliké nižší tvary

tak dobe jsou pispsobeny svým podmínkám, jako vyšší, když tedy

pro své zachování tak dokonale jsou zaízeny, jako tvary soustavn

dokonalejší, pak práv jest nade vši pochybnost jasno, že dokonalost

v životním zaízení a dokonalost soustavná jsou vci docela rozdílné.

Toliko prvnjší mže se pochopiti co výsledek boje o život, nikoliv

ale tato poslednjší.

V skutku také nelze pochopiti a není ani dost málo empirického

dkazu na to, že na p. rozliné tvary list (listy celé, zubaté, roz-

manit dlené) jsou následkem lepšího pispsobení k daným životným

pomrm ; nebo že památná pemna první antithetické generace rostlinné

z tlesa samostatn vegetujícího u kapradin a podobných v endosperm
rostlin jevnosnubných, pemna vajíka z výtrusuicc na úkrojku plo-

dolistu a pod. pinesla rostlinám, jichž se týe, njaké výhody v boji

o život. Proto také stízlivjší pívrženci Danvinismu dosti záhy prohledli

naprostou nedostatenost výbru pírodního k vysvtlení morfologických

pemn a s nimi spojeného postupu soustavného. Pro tyto pemny
Naegeli na místo principu pírodního výbru položil princip zdokona-
lítdnosti (Yervollkommnungsprincip), ponechávaje výbr pírodní ve své

váze a platnosti jenom potud, pokud se týe pispsobení úd k úelm
fysiologickýra. Avšak tento nový princip což jest jiného nežli nové

jméno pro princip vyvinování ze vnitních píin, tentýž princip, který

v individuálním vývoji nynjších druh spatujeme. Principem zdokonali-

telnosti jest v hlavní vci zavržen všeliký mechanický výklad vývoje

povšechného, uznáním jeho uznána jest posavadní a nepochybn i bu-

doucí nevysvtlitelnost toho pochodu. V tom ohledu dobe praví Wigand,
že princip tento (jejž pijmouti posléze i Sachs vidl se nucena) není

žádným pírodnickým výkladem, ponvadž tím není pochod tento pojat

co nutný výsledek njakých všeobecných sil pírodních neb všeobecné

známé vlastnosti organické látky. Tendence ili snaha o zdokonalení

vysvtluje vývoj zdokonalovací tak málo, jako kdy by se kroužení planet

vysvtlovalo njakou tendencí tles nebeských pohybovati se v dráhách

eliptiných. Principem zdokonalitelnosti není tedy nic více eeno, nežli

že zmny, kterýmiž vývoj íše zdola nahoru se dl, zpsobeny jsou

vnitní, nás posud tajnou zákonností organism samých, nikoli vnjšími

píinami a okolnostmi, ku kterýmž také výbr pírodní náleží. Ale

vedle postupu zdola nahoru pozorujeme v soustavách také rozkládaní

se v etné souadné, na stejné výšce organisace stojící haluze, což jsou

jmenovit druhové v jednom rodu neb podrodu. Jest otázka, zdali aspo
tyto mohou býti zpsobeny výbrem pírodním. Dalo by se to mysliti,

kdy by všecky druhy se rznily znaky takovými, kterýmiž každý z nich

za jistých podmínek poskytoval njakou výhodu v boji o život. Tako-

vého nco tvrditi bylo by dokonce libovolné. Též druhové liší se z nej-

: ásti znaky, nejevícími pražádných vztah k zápasu o život. Píklad
možná uvésti na tisíce. Vizme na p. naše tyi druhy Fumarií (F. otici-

nalis, rostellata. Vaillantii, Schleicheri), podrobnými morfologickými

znaky (velikosti, tvarem kalicha, koruny, plodu a t. d.), ale ani jedním

znakem, pi nmž bychom njakou užitenost, hodící se v\l>< tu pírod-

nímu, tebas jen ponkud tasiti mohli. Kdy by se namítlo, že pece
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tyto druhy mají každý zvláštní své rozšíení, z nhož na ponkud rzné
životní podmínky a tudíž na zvláštní pispsobení tch druh k tmto
podmínkám souditi možná : odpovídáme, že to ovšem pravda, že však

vnitní pispsobenost taková nic nevysvtluje zvláštní znaky raorfolo-

gické s tímto pispsobením spojené. Darwin sice snaží se znaky takové,

jejichž užitenost není vbec patrná, vysvtlovati zákonem korrelace,

dle kteréhož zmnili se výbrem jeden znak neb teba vnitní pisp-
sobilost, zmní se nutnou souvislostí také znaky jiné, kteréž jsou zcela

obojetné. Tu však pestává patrná souvislost výbru s pemnou tvaru,

a výklad pechází do mlhavosti a zcela subjektivní pedstavy. Nikoliv

— jestliže musíme s Naegelim uznati, že morfologický vývoj ústro-

jenstva smrem vzhru musí míti píinnost vnitní, tedy není rozumného

dvodu, pro by rovnž morfologický vývoj v smrech koordinovaných

(tvoící druhy jednoho rodu) neml na stejném základu spoívati.

Ješt zbývá možnost, že aspo jednotlivé, k nkterým úelm
užitené znaky výbrem pírodním jsou vypstovány, tak že by aspo
Darwinv výklad úelnosti byl zachránn. Avšak i v tomto obmezení

spatujeme v selekní theorii jednu velmi povážlivou ano pímo pro ni

záhubnou vadu.

Užitenost njakého pispsobení (adaptace) namnoze ba ponejvíce

teprva tehdy se jeví, když pispsobení dále pokroilo neb již jest

dokonáno, tak že nelze za to míti, že by první zaátky pispsobování
toho mohly poskytovati njakou pednost v zápasení o život. Kídlatá

neb uprynatá semena, chmýité nažky na p. budou jenom tenkráte

usnadovati rozšiování, když už kídlo blánovité, upryna neb chmýí
jsou náležit vyvinuty, první zaátky njakého úzkého okraje, první

zaátky vyrstajícího chmýí neposkytují vtru žádnou zvláštní oporu.

Podobn kdy by okolo prst ptaí nohy nepatrná jen obruba se ob-

jevila, nebylo by to ptáku k poteb pi plování. Aneb si pedstavme
zaátek kídla pemnou pední nejprv k chzi urené okoniny. Ru-

dimentem kídla by nedovedl živoich takový ani ješt lítati ani více

bhati, neml by z promny té nejen prospchu, nýbrž ml by i škodu.

Ve všech tch a ve stech jiných pípadech nemohl by výbr zaíti

a nedosplý úd pivésti k dalšímu vývoji, z ehož vysvítá samo sebou,

že výbr nemže býti píinou dokonalé pemny toho spsobu. Pe-
mna by musela pedcházeti, pak teprva by mohl výbr inným se

státi, kdežto by již byl zbyteným. Krom toho nestaí zmna jednoho

ústroje k jistým zábyvm. K letu ptaímu nestaí jen pemna hoeních

okonin, nýbrž také pimená zmna kostí a zlehení celého tla

v pomru k jeho objemu. Jest tedy zapotebí kombinované korrelativní

zmny, ze kteréž však následuje, že podobná zmna již sama sebou

k uritému cíli se nese, nemajíc tedy zapotebí výbru.
Myšlenka výbru pírodního vznikla u Darwina z analogie s vý-

brem umlým pi chovu zvíat a rostlin. Pstovatel vybírá nov po-

vstalou, jemu se líbící odrdu za tím úelem, aby zamezil její smíšení

s prvotní formou neb s jinou odrdou tak, aby nesplynula znova

s prvotní formou, nýbrž aby v potomstvu svém zachovala své znaky

a spíše dalším postupem variace lépe je rozvinula. Jiného psobení
výbr na odrdy nemá, on jich vlastn netvoí, nýbrž toliko je zachovává;
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tvoit je sama promnlivost ústrojencova. Darwinv výbr pírodní též

jiného psobení nemá. nežli že tvary lépe pispsobené, zatlaili tyto

nejpíbuznjší mén nadané starší formy, ped smíšením s nimi a optným
navrácením se do nich chrání a zachovává. Tuto základní myšlenku

musíme zcela jasn míti na mysli, chcemeli nabyti samostatného úsudku

o selekní theorii. Dejme tedy tomu, že povstala nová prospšnjší

pispsobená odrda, a že by jsouc náležit chránna ped smíšením,

znenáhla starší mén dokonalou formu zatlaila. Toto zatlaení a pe-
možení pece se nemže státi pojednou, nýbrž ponenáhlu v mnohých
generacích té nové formy. Kdy by se tato objevila v jednom neb málo

jednotnících mezi etnými jednotníky starší formy, musila by však díve

opt se smísiti a splynouti, nežli by se ve mnohých generacích roz-

množiti mohla. Co se týe zvíat a rostlin rznopohlavních, jest to

samo sebou zejruo. Le i kvty obojaké opylují se, jak Darwin sám

dokázal, nejastji pylem jiných kvt a jiných jednotník, zvlášt tch
rostlin, mezi nimižto hmyz zprostedkuje penášení pylu. Kdy by však

neobyejn šastným sbhem okolností vtšina jednotník jednoho sta-

noviska zmnila se v tutéž novou odrdu, pak by ovšem byly vyhlídky

na zachování té odrdy a její vítzství nad starší formou veliké, pak

by ale výbru zase zbylo velmi obmezené pole; nová odrda by se

zmohla i bez ohledu na svou vtší dokonalost, tedy bez podmínky vý-

bru. Této patrné konsekvence povšimnul si nejprve M. Wagner,
i postavil naproti theorii výbru theorii migraní. Dle této jest vy-

tvoení nové odrdy a dále i druhu jenom tenkrát možné, když jedno-

tlivci staré formy vysthují se jinam anebo náhodou se zavlekou mimo
okršlek starší formy. Odrda z takových vysthovalých jednotník

povstalá jest sice chránna ped smíšením, avšak ona též nepodléhá

konkurrencí se starší formou, schází tedy práv podmínka, pod kterou

výbr pírodní mže psobiti. Máli tato nová odrda dále se zdoko-

nalovati stejn pokraující variací, musí se znova vysthovati a t. d.

Lodice výbru pírodního potácí se tedy mezi dvojím úskalím, mezi

Skyllon a Charibdou. Budto zstává nová odrda v okrsku starší formy

a pak jest trvání její ohroženo smíšením se s touto, výbr jest malo-

mocný, anebo se vyhne boji o život, a pak není výbr vbec možný.

Tvoení se odrd a plemen nemže tedy býti podmínno výbrem
pírodním a dsledn ani vývoj ústrojných íší, jenž se práv ana-

logickým povstáváním odrd a plemen má uiniti pochopitelným. Spolu

se i vyvrací základní supposice Darwinova, že organismy variirují ve

všech možných smrech, a že by z variace vzniknul chaos, kdy by

Výbr pírodní neídil a neudával smr variace. Co se nynjších odrd
dotýe, není nikoliv poet jejich neobme/.ený, nýbrž smry, ve kterýchž

každý druh variiruje, jsou urité, tebas v nkterých velmi promnlivých

rodech (rže, kamelie) velmi etné, jindy ale opt na málo tvaru bc

obmezující. Též odrozování vývoje soustavného dlo se zajisté v aritých,

od výbru a vnjších sil nezávislých smrech, ponte dle vnitní zákonitostí.

Již a priori se píí rozumu pomyšlení, že z tisíc a tisíc promn
indifferentníeb sem tam náhodou jednu se vyskytne, která jest hodná,

býti výbrem zachována a zdokonalena, tak že by úelnost Ústrojenstva

(na p. umlé zaízení lidského oka) byla výsledkem všemohoucí ná-
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hody. Selekní theorie má v tom ohledu až nápadnou podohnost se

starobylým výkladem úelnosti u eckého filosofa Empedoklea, naež
upozornil Lange ve svých djinách materialismu. Dle náhledu tohoto

filosofa panuje úelnost v pírod z té píiny, ponvadž toliko úelm
pimené bytosti jsou schopny existence, kdežto vše, cokoli bylo bez-

úelného a nepimeného, dávno zahynulo. Organismy povstaly dle

Empedoklea nahodilým souinem živlv a sil pírodních. Zvíata povstala

takto. Nejprve zplodila píroda jednotlivé údy zvíecí: oi bez hlavy,

ruce bez tla atd. Pokroilejšími kombinacemi pišla na adu celá tla,

v divé smsici hned tak hned jinak zformovaná. Píroda zkoušela se

takto v nejrozmanitjších kombinacích, až se jí posléze podail tvor

života schopný a posléze i k rozplozování spsobilý. Ten již sám
sebou se zachoval, jsa pimen vytvoen, onyno nepimené výtvory

však zahynuly, jakmile vznikly. — Co souditi o tomto výkladu, o tom
neteba se šíiti.

Že výbr pírodní k pochopení pomrné úelnosti a pimenosti
organism nestaí, vysvítá nejlépe z toho, že i v pírod neústrojné

vládne podobná úelnost, kteráž patrn není zpsobena výbrem pí-

rodním. Že houstnutí vody následkem schlazení pestává již nad nullou,

že následkem toho i za kruté zimy hlubší voda nezamrzá až na dno,

ímž by se v zim niil život ve vodách, jest také úelnost v pírod
ve svém spsob nemén památná jako úelnost organism. Úelnost
v pírod nelze vysvtliti pírodovdecky, nýbrž toliko metafysicky

jednotou veškerenstva (monismem), pi emž neteba mysliti na intel-

ligencí, jakáž v dílech lidských úel sob pedkládá a dle své znalosti

pimených prostedk jeho dosahuje. Píroda smuje pímo k úelnosti

;

nedstojno jest, pedstavovati si ji jako loterii, ve které mezi tisíci

nešastných kombinací také asem šastné ambo a terno vyjde z osudí.

Z nedostatku hlubšího filosofického názoru pochází oblíbené nyní

nadceování theorie pirozeného výbru, ponvadž pírodozpytci míní,

že se úelnost organism touto theorií dá vysvtliti, a ponvadž pi opráv-

nném sice snažení, spsobem pirozeným veškeré úkazy sob vysvt-

lovati, nepozorují nedostatkv této theorie. Pohovoil jsem tuto po-

nkud obšírnji o této souásti Darwinovy nauky, akoli jsem jádro

svého náhledu již ve svém pojednání „o souhlasnosti method tvaro-

zpytného zkoumání" (v asopise Musejním r. 1875 sv. 1.) uveejnil.

Pravil jsem tam, že v Darwinov theorii toliko descendence jest do-

kázána methodou srovnávací, aniž by nauka tato utrpla škody, kdy

by se shledalo, že výbr pirozený k vysvtlení vývoje íší organických

nepostauje. „Zdali výbr pírodní k tomu spsobilým jest, aby pravou

píinnost vývinu organického nám vysvtlil, aneb zdali radji vývin

tento piísti se má principu již prvním zárodkm vrozenému, jenž

nutností vnitní a naprostou k vyššímu zdokonalení tíhne, toho roz-

ešení leží trvám jinde, nežli v mezích empirického zkoumání, to náleží

na forum filosofie." Vbec jsem naproti theorii výbru od poátku
zachovával skepticism, vytýkaje to jako chybu, jestliže se osud pravdivé

descendenní theorie váže na osud problematické theorie výbru, a již

v Živ z r. 1869 jsem výbr jakožto nezbytného faktora v postupujícím

vývoji ústrojenstva dosti rozhodn popíral.
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Ve spisech Darwinových zstává tená ohledem pomru descen-

dence k nauce o výbru v nejasnosti, ponvadž Darwin oboje náležit

neliší, nýbrž všude tak umle ob stránky protkal v theorii jednu,

jako by jedno bez druhého ani obstáti nemohlo. Dvody, jež uvádí

on pro skutenou píbuznost organism, jsou pádné, trefné a pesvd-
ující. Naproti tomu pohybuje se Darwin více v líených možnostech

a hypothesách, jednali se o dokazování theorie selekní. Mnohdy do-

kázal v pravd jen spolený pvod a pemnu organismv, jako na p.
zempisným rozšíením a dkazem geologickým, avšak výsledek pece
ítá také na vrub selekní hypothesy. Zdá se, jako by chtl zdravostí

a jadrnou silou své descendenní theorie sesilovati neb i zakrývati

pirozenou slabost svého druhého dítte.

A'ýbr pírodní v té platnosti, jakou mu Darwin z poátku pi-
kládal, nedovoluje, aby byla descendence v jeho theorii také pravým
vývojem. Nebo povaha vývoje v tom se jeví, že již v zárodku jest

naped urena vloha k celému napotomnímu postupu vyvinovacímu,

kterýž sice vnjšími vlivy mže a má býti pohádán a asem i modifi-

kován, však proto vždy z vnitní píinnosti a zákonitosti se odehrává.

Nedostatenost výklad Lamarckových, Goffroyových i Darwinovy
theorie výbru má jednu spolenou píinu, že totiž theorémy tyto

chtjí vysvtlovati povstání druh a celé soustavy toliko anebo pe-
vládne píinami mimo organismus ležícími, neuznávajíce pravý vývoj

za nejvlastnjší charakter tohoto povstání. Pokud Wigand proti této

stránce Darwinismu dvody svými se obrací, dáváme mu tudíž zcela

za pravdu, s ostatním, jmenovit s jeho popíráním transmutace nikterak

nesouhlasíce.

Pes to všecko jsme náchylní piznávati výbru pírodnímu ve

vývoji druh jistý dosti dležitý úkol a výkon. Všecky promny a

tudíž i ty perifericky poslední, kterými povstaly naše nynjší i dívjší
vyhynulé druhy, musíme si pedstavovati co ponenáhlé, krokem, ne

však skokem ped se jdoucí. Následkem toho byla by veliká podobnost

ili malá rozdílnost sousedních forem. Tento úkaz slab lišené vytvá-

enosti forem spatujeme skuten nejpatrnji v rodech Hieracium,

Viola a Rubus. Chci zde jen o poslednjším nco uvésti. Linné a starší

botanikové ano i nkteí novjší (jako Koch, Neilreich) pipouštli

toliko dva evropské druhy pravých ernoplodých ostružin, Rubus fru-

ticosus a Rubus caesius. Avšak první z nich obsahuje množství velice

a všemožn píbuzných forem, z nichž nkteré tak jsou stálé a zna-

telné, že nejsou o nic horší než R. caesius a že se novji právem

obecnji za druhy považují ; krom tchto jest náramn mnoho slabých

pechodních, takoka Jordánských forem. Smle mžeme souditi, že

byl pvodn toliko jeden druh Rubus fruticosus, a nevíme, jaký byl

v podrobnostech první jeho tvar, zdali více shodný s nynjším R. pli-

catne neb K. villicaulis neb s kterým jiným. Kdy by rozliné pechodní

formy, z tohoto prvotního druhu povstalé, vyhynuly, vidli bychom samé

dobré druhy, as takové, jaké v jiných rodech z pravidla nacházíme.

Z toho mažeme uzavírati, že i mezi dobe odmezenými druhy bývalo

jindy mnoho prostedních forem, tak že nynjší druhy nebývaly vždy

na vše strany oste oddlené, že však pechody bhem asu vymely.

47
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Tu pak jest velmi pravd podobno, že vymely, ponvadž nemohly

vítzn konkurrovati s výhodnjšími formami, a tyto výhodnji organi-

sované formy byly práv ty stálejší, protož jsou i nejvíce rozšíeny,

kdežto pechodní formy jsou vzácnjší. Dle Darwina jest totiž kon-

kurrence mezi píbuznými formami tím silnjší, ím bližší sob jsou,

ím více odkázány na stejné podmínky. Rubus plicatus, thyrsoideus,

nemorosus a jiné osteji odmezené novjší druhy obstojí tedy vedle

sebe lépe než pechodní formy vedle nich, které podléhají vícestranné

konkurrenci. Podotýkám naschvál, že i tento význam výbru pírod-

ního není úpln vdecky zjištn, jest ale možný a má do sebe jakousi

pravd podobnost. Také A. Braun pipouští tento význam, když dí

:

„Teprve na této pd (totiž vývoje) nabývá boj o život a pirozený

výbr svého pravého významu, kterýž shledávám trefn vyjádený ve

slov Wallace, kterýž jej pirovnává k regulátoru." Nemohu ale za-

mleti ješt jiný možný výklad toho úkazu, pro pechodní formy vy-

mírají, jenž totiž vyplývá z nutného rozeznávání promnlivjších a

stálejších forem ve vývoji druh. Nebo jsou-li pechodní formy práv
ty promnlivjší, tedy vymírají již tím, že znenáhla do stálejších to

jest do tch lepších druh pecházejí.

Zahrnujeme konený výsledek úvah v této dležité kapitole v ná-

sledujících vtách

:

Vývoj ústrojného tvorstva ml píiny v samých organismech

ležící a jeho smry spravovaly se vnitní vrozenou zákonitostí. Výbr
pírodní v boji o život není píinou, že se tvarové tak a ne jinak

ze sebe vyvíjeli, ovšem ale mohl býti píinou, že se z peetn po-

vstalých tvar jen jisté tvary (naše druhy) zachovaly a proti sob oste

odmezily. Všeobecné síly mimo organismus (chemické, fysikální) p-
sobily na vývoj organism jen co píiny píležitostné (causae occassio-

nales), jen co pobídky vyvozující další pohyb vývoje v dobách odpoinku.

7. Význam a dosah Darwinovy theorie desce ndenní.

Dávná minulost pedbistorická jest nám zastena hustou tajemnou

rouškou, pímému názoru empirického zkoumání jest odata na vky.

Pece však neustál pírodozpytec, až se mu podailo, aspo duševnímu

oku svému poodhaliti tuto oponu a vniknouti domyslem v temné

kraje za ní se rozprostírající. xVkoli nevíme nic jistého o prvních po-

átcích života, pece to jako nepopirateln jasná pravda stojí ped námi,

že se všeliký živok, a živoich a rostlina, vyvinoval bhem dlouhých

vk z nejjednodušších zaátk krokem pozvolným ale zákonit vym-
eným až k tomu stupni, na kterém jej nyní spatujeme. Heslem tohoto

vývoje jest pokrok ku pedu, pokrok do výše. Akoli snad vývoj ten

v obou ústrojných íších v hlavní vci jest ukonen, neumlklo pec
toto vítzné heslo, ozývajíc se tím hlasitji v prsou nejvyššího lena

a syna pírody, v kruhu lidské spolenosti. Akoli vnitním svým

svdomím ujištni jsme, že vývoj a pokrok k vtší dokonalosti jest

vlastním úkolem lovka a lovenstva, jest nám to tím sladší útchou,

že úkol ten již od pírody na nás vzložen jest, že za celou lidskou

bytost dkujeme vývoji a pokroku vládnoucím v pírod.
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Jestliže vznešené kesanské uení o bratrství celého lidstva po-

tvrzovala již dávnjší theorie o spoleném pvod všech plemen lidských,

nabyli jsme nyní vdeckého potvrzení druhé nemén dležité pravdy,

že lovk též s ostatním tvorstvem a vzdálenji píbuzen jest, ímž
se navracujeme k posvátným naukám staroindickým, k názorm a citm
onoho v kulturní historii pepamátného kmene, jemuž živoich co mladší,

nedosplý bratr, rostlina co krásná ale nmá a v bezvdomí spící

sestra se jeví.

Descendeuní theorií jest správnji naznaen pomr lovka
k ostatní pírod *) a v tom ohledu zahájen nový názor, kterýž do-
sahem svým dstojn se adí po boku Koperníkovského uení o sou-

stav slunení. Jako Koperník objevil pravý pomr mezi planetami a

sluncem, tak uril Darwin pravý pomr ústrojných bytostí mezi sebou.

Pírodním vdám vzešlo descendenní theorií svtlo, kteréž, jak
již svrchu vyložiti jsem se snažil, veliký obor díve záhadných zjev
neoekávaným spsobem objasuje.

Nejvíce ovšem jeví se vliv descendenní theorie na vdy biolo-

gické, na botaniku a zoologii. Jak jsem ve své ei o souhlasnosti

method tvarozpytného zkoumání sieji vyložil, získala fylogenií zvlášt
morfologie rostlinná velikého úspchu. leny díve rozmetané a ne-

souvislé seadují se v dokonalý etz, záhady morfologické, pro které

díve nebylo metbody rozhodovací , eší se pomocí descendenního
principu.

V morfologii rostlinné potýkají se podnes dva protivné náhledy,

dv rozliné methody. Jedni iní poznání závislým úpln od jedno-

tlivého bádání rzných pedmt, zvlášt pak od zkoumání vývoje

jednotlivého. To jsou jednostranní empirikové, a ponvadž ví, že

jednotlivým vývojem všecko se vysvtluje, ponvadž všecky jiné dvody
odmítají, nazývám je dogmatiky vývoje. Druzí již dávnji ped Dar-

winem vyšinuli se na vyšší stanovisko
,

posuzujíce jednotlivá pozo-
rování toliko v jejich souvislosti a sice v souvislosti takové, jakou již

pirozená soustava ukazuje. Zaujímajíce tou mrou stanovisko srovná-

vací, irotež nazýváni porovnávacími tvarozpytci. Výsledky srovnávacího

bádáni však se zaasté píí výsledkm jednotlivého vývojezpytu. Po-
chází to odtud, že úkazy jednotlivého vývoje jsou mnohdy nejasné,

pipouštjíce rozliné výklady. Dogmatikové vývoje pak sob indukcí

z jiných nepochybných pípad natvoili jistých pravidel neb mítek,
podle kterých všecky úkazy vysvtlují. Y.\ vojezpytec v ncklamnost

tchto pravidel pevné ví, kdežto srovnávací morfolog pichází ná-

sledkem širšího svého obzoru k poznání, že mítka vývoje nejsou

hozvýminen platná. By si; mi lépe porozumlo, uvedu piklad. Jedno

takové pravidlo rývojezpytné zná : „Každý hned od poátku svého vývoje

v jednoduché podob se jevící útvar jest také podstatou a povahou

svou jednoduchý." Takto se ale DÚmo jiné vyvinuje pestík podléško-

vitých (Primulaceí), totiž co jednoduchý kruhovitý val, napotom co

jednoduchý l.ihvicovilv obal okolo semen. I 'ece \sak sedává tento

) Viz také dmyslný lánek -I. Krejího-, lovk a pírodu v Živ,
rocn. XIII. (1866) sv. l. -'.
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pestík z 5 a úpln od poátku srostlých a nerozeznatelných plodolist,

což dokazují nepravidelné tvary v zlupenatlých kvtech, kteréž se á-
sten v laloky rozeklané, posléze také v 5 úpln oddlených lístk

pemnné spatují. Též podle píbuzných rostlin, u nichž tyto plodo-

listy nejsou tak dokonale srostlé, možná souditi na povahu semeníka

u podléšek. To však nechtjí dopustiti dogmatikové vývoje (jichž nej-

starší Schleiden, Wigand v Nmecku), vytýkajíce srovnávacím morfo-

logm, že se oddávají spekulaci, ježto odstupují od jediné vdecky
oprávnné dráhy, od methody induktivní. Z úkaz na jedné rostlin

nesmí prý se souditi o úkazech druhé. Každá prý mže býti vytvoena

dle svého zvláštního zákona, nejsouc nijak vázána a obmezována zá-

konem rostliny jiné. Srovnávací morfologové proti takovým dost impo-

nujícím dvodm nemli jiné zbran, než ideální jednotu v soustav

rostlinné stlesnnou. Tuto ideální jednotu opt vývojezpytci popírali,

a tak nebylo možná dojíti žádoucí shody. Vývojezpyt, jenž má ovšem
velikou dležitost, nabyl vrchu a methoda vývojezpytná pokládána vt-
šinou za pravou vdeckou methodu, se všemi svými nedostatky a srov-

návacím morfologm patrnými omyly. Rázem se situace Darwinovou

theorií descendenní zmnila, z ideální jednoty, kteréž jednotlivé vý-

zkumy se zdály odporovati, stala se jednota pravé reální píbuznosti.

Descendenní princip jest pramenem možných dedukcí , kterými se

jednotlivé induktivní výsledky doplují a opravují. Naproti indukci

vystoupila na vdecké pole díve nemožná dedukce ze všeobecného

fylogenetického principu. Ponvadž pak dogmatikové vývoje skoro všickni

pijali novou nauku descendenní, vtiskli sami proti sob zbra do

rukou svým srovnávacím soupem, proti níž jsou na dále bezbranní

a budou museti krok po kroku ustupovati. Morfologie však bude po-

mocí Darwinismu sproštna etných induktivních omyl. Princip jednoty

(následkem ddinosti ve vývoji všeobecném) vítzí nad principem ro-

zervalých rzností ; mnohotvárnost (následkem variace) jednoty neruší,

nýbrž plyne z ní poklidn v mezích vykázaných.

8. Námitky proti Darwinov descendenní theorii se

stanoviska induktivn empirického.

Poznali jsme v prbhu této rozpravy závažné ano nepekonatelné
dvody pro descendenní theorii, pi emž spolu i nkteré námitky

hned také vyvracovány byly. Jedná se mi však o to, abych všecky

možné pochybnosti odstranil a protož vnuji zvláštní tuto kapitolu

nkterým nejvíce nebezpeným námitkám , ku kterým posud zetel

obrácen býti nemohl.

Nkteí empirikové myslí, kdo ví jak velikou ránu zasadili

Darwinismu, vinili jej, že nespoívá na indukci, nýbrž na pouhé prý

spekulaci. Indukce prý jest v pírodních vdách jedin oprávnná,
spekulace prý do nich nenáleží. *) Naproti tomu se bránívají nkteí

*) O pomru spekulace k pírodnímu empirismu viz dobrý lánek J. V.
Diviše : „Nauky spekulativní a pírodovda" v Osvt 1873, str. 598.



Úvahy pírodovdecké o Darwinov theorii. 737

Darwinisté, odmítajíce spekulativní povahu descendenní theorie tvr-

zením, že také tato theorie má základy induktivní. Míní totiž tím

dvody reální, erpané ovšem z induktivního zkoumání, jmenovit ze

srovnávacího vývojezpytu. Soudím, že obma stranám není dosti jasno,

o pi tom bží. Indukce jest závrek z mnohých shodných, empiricky

poznaných jednotlivých pípad na všeobecný zákon, tedy z jednotlivostí

na všeobecnost. Úsudek takový ale není úpln jistý, toliko v jistém

stupni pravd podobný, avšak pravd podobnost pechází v jistotu tím

vtší, ím vtší jest množství jednotlivých pípad, podle axiomu, že

v pírod panuje zákonitost. Že každé tleso tžké jest, poznání to

jest induktivn nabyto
;
ponvadž každé tleso, které posud jsme se-

sílali, tžké jest, soudíme najisto, že i píšt vždy tomu tak bude.

Ale vlastní, pravou jistotu získá rozum jen tehdy, když spekulativn

ze zkušenosti vyvodíme theorii, ze které všeobecný induktivní zákon

ten nutn vyplývá. Theorie pak má v tom svou oprávnnost, že nám
jedin možnou píinu jednotlivých stejn se opakujících úkaz podává.

Zprvu vystupuje spekulativní výklad asto jen co hypothesa, kteráž se

musí osvditi (verifikovati) tím, že mnoho rzných jednotlivých zjev
vysvtluje; ím dokonaleji se to stává, a ím mén vidí se možnost
jiné hypothesy, tím úplnji se verifikuje. Osvdená hypothesa stává

se theorii. Tíži na p. vysvtluje spekulativní hypothesa, že mezi ást-

kami hmotnými pitažlivá síla panuje, kteroužto pitažlivostí množství

úkaz se vysvtluje, a ponvadž každé tleso jest hmotné, následuje

z toho, že také každé musí býti tžké. Theorie ze skutenosti er-
paná podává tudíž rozumu vtší jistotu, nežli holá indukce; kde však

znalost naše vcí samých na theorii ješt nevystaí, tam indukce po-

dává prozatím náhradu. Avšak induktivní vta mže býti vždy mylná,

ponvadž je možno, že pípady nebyly v úplnosti dostaten vyerpány.

A skuten dávají se induktivní dogmatikové vývoje asto nedokonalou

indukcí klamati, jakož v pedešlé kapitole jsem vyložil. Ponvadž však

indukce spoívá na písném zkoumání, na zkušenosti, na skutenosti,

piítá se jí v empirických vdách pírodních prese všecku možnou
nedokonalost veliká váha. Pílišní empirikové naproti velebené indukci

kladou spekulaci, které prý teba co nejvíce se vystíhati. Jmenovit
v biologických vdách, v zoologii a botanice, stalo se to takoka dobrým

mravem, vyhýbati se každé spekulaci, a mnohý dobrý náhled již tím

byl odbyt, že byl poznamenán co spekulativní. Že exaktní pírodníci,

jako fysikové, chemikové, fysiologové v theoriích a spekulacích se po-

hybují, na to nepomyšleno. Ovšem že tuto nevážnost spekulace vbec
zpsobily spekulativní idey dívjší pírodní filosofie. Spekulativní filo-

sofie, kteráž z Nmecka pocházejíc také u nás v nkterých spisech

(na p. v novém matiném Orbis pictus) patrné stopy zanechala, nebyla

vývoji empirických vd na prospch. Tato spekulace vycházela od

vymyšlených všeobecných vt, od okamžitých nápad a nedokonale po-

jatých empirických dát, a hledla skutenost podíditi svému již naped
utvoenému spekulativnímu názoru. Podrobný výzkum byl té doby na-

hrazován zhusta osobním domyslem. Pišla ovšem reakce na celou tu

nicthodu, a jak se již obyejn výstednosti stídají, spekulace byla

úplné vyhoštna z biologických vd, jmenovit i z botaniky. Empirické
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zkoumání a indukce staly se jedinými hesly v tchto vdách, a vývoje-

zpytná methoda tu opanovala pole.

Avšak od nkdejší pírodofilosofické velice rozdílná jest ona

pírodovdecká spekulace, která od skutených údaj a od písného

empirického zkoumání tak dobe jako indukce vychází a rozumnému
poznání ješt vtší jistotu pináší nežli indukce pouhá. Takovouto

spekulací zajisté i descendenní theorie jest odvozena, a nikoli indukcí.

Výsledkem indukce byla by jenom tenkrát, kdy by genetická souvislost

druh neb i rod v nkterých pípadech aspo byla empiricky dokázána,

což posavad se nestalo a snad vbec ani možno není. Tenkrát by se

mohlo z genetické souvislosti nkterých pirozených skupin nkolikrát

pímo pozorované souditi na genetickou souvislost celé íše. Závrek
vdecké spekulace jest docela jiný : Skutené zjevy vývoje srovnávacího,

rodozmny rostlinné, srovnávací anatomie, fysiologické závislosti vyšších

organism v poátcích života, soustavné podobnosti, geografie a paleon-

tologie, jsou takové, že jich nelze jinak ani vysvtliti, nežli genetickou

souvislostí veškerého rostlinstva a živoišstva, že nezbývá vbec žádná

jiná možnost, a chcemeli vbec v pirozenou souvislost všech tchto

zjev vniknouti. Má se to zrovna tak, jako s výkladem tíže, a jest

tíže mnohem jednodušší problém; theorie pítažnosti hmotných ástek

jest proto jistá, ponvadž naprosto jiný možný výklad není.

Jsou tudíž na omylu ti zastáncové theorie descendenní, kteí

spekulativní ráz její zapíti se snaží, domnívajíce se, že spekulace musí

míti ráz té jisté pírodofilosofické spekulace a co taková že ve vd
exaktní nemá místa. Nemén se mýlí ti protivníci theorie descendenní,

kteí jí spekulativní její ráz vyítají. Také oni myslí pi tom na njakou
libovolnou, vdecky nedovolenou spekulaci, jakouž ale descendenní

theorie nikoliv není.

Tímto nedorozumním prosáklý jest také lánek o stáí orby, již

vícekráte citovaný. Darwinova theorie není prý sice nemožná, ale jest

pouhá libovolná subjektivní fantasie. Jestliže theorie tato drží se

myšlenky, že všecky vyšší bytosti povstaly z nižších, mohla by prý

jiná theorie tvrditi, že všecky nižší povstaly z vyšších a že jsou to

nevyvinuté stadie, kteréž nabyly stálosti. Tato abortivní theorie prý

by mla lepší, makavjší základ než theorie vyššího vývoje, a jakož

nkteí již v jednobunných asách spatovali isolované buky vyšších

rostlin, tak prý by se daly vyvoditi infusorie z vajených bunk a

spermatozoid vyšších zvíat, ervy, ryby, obojživelníci z rozliných

starších a mladších stadií zakrsalých zárodk vyšších obratlovc. Vidti

prý z toho, že jest možná fantasií kamkoliv libo se dostati.

Nu ovšem, fantasií lovk daleko dojde ; to známá vc, a fantasie

abortivní theorie to nanovo dotvrzuje. Ale co z toho všeho a ze

mnohých jiných míst eeného lánku nikterak nevyplývá, to jest bludný

náhled, jako by byla každá spekulace stejn oprávnná, neb lépe eeno,
stejn neoprávnná, a jest taková nebo jinaká. Spisovatel se patrn
domnívá, že jsou nynjší základy Darwinismu tytéž jako základy nkdejší

Lamarckovy nauky, ve kterou mnohý mladík s ohnivou a smlou fantasií

vil, kterouž ale v zralejším vku a s rozumem dosplejším zase

odložil. Jinak by nebyl mohl napsati až úžasnou vtu, ježto zní:
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„Vlastní facit Darwinových badání není žádný jiný, než že pstovaný
druh zevnit velmi se zmniti mže, aniž by se stal jiným druhem,

nebo mikroskopické znaky zstávají nezmnny a o vzniku jejich

nieho nevíme." Induktivn ovšem není nic více stvrzeno, nežli že

mnohá species valn variiruje ; avšak nejedná se o pouhou indukci

v Darwinov theorii, nýbrž o stejn oprávnnou spekulaci na nejširším

základ skuteností. Hofmeistrovo dílo o vyvinování vyšších tajno-

snubných rostlin a o jich souvislosti s nahosemennými samo o sob
staí k odvodnní theorie descendenní.

Proti abortivní theorii, kdy by ji nkdo opravdu zastávati chtl,

svdí 1. všeobecný zákon postupného vývoje jakožto formy, jíž všeliký

život se realisuje ; 2. fysiologická nemožnost pirozeného vzniku vyšších

živok, neli vývojem z nižších; 3. nepirozenost zpáteného chodu pi
podmínkách tak složitých, jaké srovnávací vývojezpyt a rodozmna
rostlin ukazují. Theorie vývoje jest tudíž theorie pravá, proti níž není

dvodné námitky, kterou se naopak vše vysvtluje; theorie abortivní

však by spoívala na chybné spekulaci. Vidti z toho, že spekulace

o jednom a témž pedmtu mže býti rozliná, avšak jedna jen pravdivá.

Dvod proti možnosti abortivní theorie, svrchu na 2. míst
uvedený, ovšem pro spisovatele lánku o stáí orby neexistuje, ponvadž
on povstání ústrojných bytosti vbec popírá, a tvrdí, že všecky tak

jako mateská zem od vnosti existují a se rozplozují. Náhled ten

není zcela osamlý. Již díve také H. Hoffmann, *) rovnž odprce
Darwinismu se stanoviska empirického, vyknul mínní, že druhové

nejdslednji za vné považováni býti mají. Ponvadž autogonie jest

nesmyslná, stálost druh dle Hoffmannova mínní jest na odpor theorii

vývoje, nezbývá dsledn nic jiného, nežli že život na zemi musí býti

vný, bez poátku. Tím prý se nic netvrdí, co by odporovalo jistým

faktm. Tito theoretikové opírají se totiž o Volgerv a Mohrv
geologický náhled, dle kterého stavba naší zem prý od vnosti jest

pevná, dle které geologické periody s rozliným živoišstvem a rost-

linstvem nikdy neexistovaly, a bžná theorie Kantova a Laplaceova

o vzniku zem v íši spekulativních myth se vypovídá.

Kdežto Darwinismus odstranil jednotlivé porzné nepochopitelné

stvoování druh, nahradiv je vývojem, akoliv první vznik života,

nejjednodušších poátk ješt ponechává, jdou theoretikové vnosti
ješt dále, oni chtjí též prvnímu vzniku života vbec se vyhnouti, a

dále též vzniku zem a soustavy slunení. Tito empirikové popírají

vývoj druh a vznik života ústrojného na zemi, ponvadž o tom nic

positivního nemžeme vdti, a oni zavrhují spekulaci o tchto vcech —
toho však neznamenají, že popírajíce vše to spekulují sami — nebo

o vnosti druh a zem teprv nieho nevíme.

O paleontologickém výkladu, o který se theorie odvných druh
opírá, jsem již svrchu dokázal, že ho pipustiti nelze, ježto paleontologie

vzdor kusosti své dokazuje nevývratn postup v objevování se obou

*) Ve spisu: Untersuchungen zur Bestnnmnng dea Warthei von Species

and Variotat. Ein Beitrag zur Kritik dl Danvin\sdicn Ilypotht.se

Giessen lbO'J.
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ústrojných íší. Empirické dkazy o odvnosti druh nejsou podány

žádné, data opaná nejsou ani lánkem o stáí orby vyvrácena.

Odvnost druh píí se též zdravému pomyslu. Mefistofeles ve

Faustu praví: „Vše, co kdy se vyvinulo, jest hodno, by zas zahynulo,"

k emuž dodati dlužno : vše, co zahynouti mže, muselo také míti

poátek. Odvné jest toliko, co nikterak zahynouti nemže, odvná
jest tedy hmota a síla, ponvadž jsou nezrušitelny, vný jest jednotný

pramen všehomíra. Vše, co podléhá principu individuality, jest zjev

pomíjejiný, jenž má poátek i konec. Jako jednotlivý organismus

chová se také druh: nepoetné druhy již vymely, mly dobu nejvtšího

rozkvtu a zajisté také dobu vzniku svého. Píí se to rozumu, aby

druh, který vyhynul, byl celou vnost ped tím existoval.

Konen nejsou záhady, s nimiž duch lidský obírati se nepe-
stane, pijetím odvnosti druhv nikterak rozešeny, nýbrž toliko

stranou odloženy. Jmenovit touto theorií zjevy systematické píbuznosti

a srovnávacího vývinu u rostlin, rostlinné rodozmny, též geografie

ústrojenstva, které tak zejm dokazují vývoj jeho, zstávají nevysvtleny.

Spisovatel lánku o stáí orby zná se a má zálibu v srovnávacím

mluvozpytu. Právem odkazuje v tom ohledu k proslaveným slovanským

starožitnostem Šafaíkovým, jejichžto výsledek ten jest, že Slované

tak jako ostatní indoevropští kmenové ovšem jednou se pisthovali
do Evropy a sice co národ na slušném stupni vzdlanosti stojící, ježto

mluvnická píbuznost s Peršany a Indy poukazuje na spolenou pravlast

a pvodní vzdlanost v stední Asii, akoli doba, kdy se ono st-
hování udalo, do šedého, djezpytu nepístupného pravku se ztrácí,

ponvadž nejstarší vrohodné zprávy nám tyto národy již celkem

v nynjších jejich sídlech ukazují Nuže výsledky srovnávacího vývoje

rostlinstva (kterých nejprve Hofmeister došel, a které od té doby jenom
ješt sesíleny a rozmnoženy jsou) svdí stejn pesvdivou mocí a

nutností o spoleném pvodu rostlinstva, jako výsledky srovnávacích

mluvozpytných bádání o spoleném pvodu kmenv indoevropských.

A jestliže tento poslednjší náhled tím žádné ujmy netrpí, že o sthování

se tch kmenv žádné historické zprávy nedošly, že ony od pradávna
ve svých nynjších sídlech usazeny jsou : jakým právem, jakou dsledností

mohly by zjevy vývoj rostlinstva dovozující proto pozbyti své váhy,

že o vývoji tom nemáme žádných pímých zpráv a povdomosti, že

nyní hotové, po vtšin stálé druhy toliko nalézáme? Stejná vdecká
oprávnnost obou argument, mluvozpytného a biologicko-tvarozpytného

leží na bíledni.

Pochybovaství o vývoji ústrojných íší není za mák moudejší,
než by bylo pochybování o závrcích Šafaíkových, kdy by nkdo
vycházeje z theorie odvnosti zem a jejich obyvatel chtl namítati:

že jazykové indoevropští, akoli píbuzní, jsou pece od vnosti rozdílní

a existující, kmenové indoevropští že vzdor tomu od jakživa v Evrop
sídlili ; co se pak týe píbuznosti tch eí, že nesmíme státi o vysvtlení,

které nám empirická fakta, zde tedy djepisné zprávy podati nemohou.
Zajisté, descendenní theorie a theorie o spoleném pvodu

indoevropských kmen a jejich eí jsou co do hodnotí/ i co do
methody, kterous seznány jsou, úpln sob rovny.
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Ve lánku o stáí orby se s velikou uritostí tvrdí, že Darwin

a jeho pívrženci jenom proto ví ve vznik a vývoj druh, ponvadž
ví v geologickou theorii o formacích a v theorii Laplaceovou o po-

vstání zem. Však tomu není tak, jakož jsem díve již dokázal. I kdy

by nebylo žádné geologie ani paleontologie, následovala by theorie

vývoje druh z novjších srovnávacích morfologických a soustavných

bádání. Spiše by se naopak z poznaného vývoje druh dalo souditi

o pravdivosti kosmogonické theorie zem.
Jiná námitka, o které ásten již e byla, vzata jest od empiricky

stvrzené stálosti druh. Já stálost tuto nikoliv nepopírám, le poukazuji

pouze k tomu, že ze stálosti znak s ohledem na potomstvo nená-

sleduje stálost týchže znak také u dávných pedkv. Spisovatel

lánku o stáí lovenstva *) zvlášt si zakládá na znacích mikro-

skopických, tak jako by tyto znaky byly zvláštní njaký dvod proti

možnosti spoleného pvodu druh jednoho rodu neb ádu. Ze dobré,

oste rozdílné druhy netoliko zevnitním tvarem, nýbrž i vnitním tvarem

bunk a jich uspoádáním se liší, není ani nové, ani se cos jiného

zpedu mže oekávati. Pro by ale práv drobnohledné znaky mly
a musely býti nepromnlivé, když promnlivost vnjších tvar možná
jest, tomu nelze snadno porozumti. Jak zvlášt Mildeovými pracemi

o kapradinách ukázáno, jsou též anatomické znaky u téhož druhu do

jisté míry promnlivé. Stálost znak druhových již proto nedokazuje

nemožnost rodné souvislosti druh, ponvadž i plemena, o nichž víme,

že z jiných druh povstala, mívají stálé znaky na rozdíl od sousedních

plemen
;
ponvadž mezi druhem, plemenem, odrdou není písných a

ostrých hranic.

Wigand namítá dále, že prý jsou znaky, jimiž druhové a rody

se liší, netoliko stupnm, nýbrž celým opaným smrem, jako protivy

specifické od sebe rozdílné. Pipouštím, avšak z toho nenásleduje nic

více, nežli co již z jiných píin tvrzeno, že druhové a rodové tito

nepovstali pímo jeden z druhého , nýbrž ze spoleného pratvaru,

ohledem na rznosmrné znaky jejich indifferentního, ze kteréhož se

mohli rozejíti, tako jako se rozebíhají dv áry v jednom bodu se

ežící. V stejném smyslu jako Wigand iní i jiný odprce Darwinismu

tuto nerozvážnou námitku : „Není, prý, tžko smstnati celý materiál

embryologie a srovnávací anatomie na Prokrustovu loži theorie, když

se na p. smle mostem peklene propast mezi zárodkem hmyzovým
se žloutkem na hbetní a s provázkem nervovým na bišní stran a

mezi zárodkem obratlovce, majícím žloutek bišní a míchu nervovou

na hbet. Pro by mla spodní strana hmyz, opatená nervovou

soustavou, býti vždy jen spodní? Protože tam nohy jsou a že tyto

dol hledí? Vždy pro zmnu mohou se také jednou nohy nositi na

zádech?" Tak se táže posmšn a se zdánlivým ostrovtipcm onen

odprce Darwinovy theorie.

Na to jest odpovd velmi jednoduchá. Taktoli nkdo rozumí

descendenci, není ovšem divu, že se s ní nemže spáteliti. Le vinna

*) „Das Alter des Mcnschengeschlechteb" — v asop. „l'olitik" r. 1S70

. 4 a násl.
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není theorie, nýbrž vlastni nedovtipnost odprcova. Kdož pak praví,

že z hmyzu povstal obratlovec s míchou a žloutkem naopak orien-

tovanými? Žádný rozumný Darwinista to netvrdí, nýbrž spolený obma
rodný typus dlužno hledati tam, kde ješt rozdíl žloutku vyživovacího a

zárodku není vyznaen. Jest to vzor erv, jejichž zárodek z celého

prvotního žloutku se tvoí, a jejichž nervstvo u nižších forem sestává

ze dvou postranních ganglií a provázk nervových. Z tchto nižších

erv jest postup jednak v lenovce, jednak v obratlovce (nepochybn
skrze Tunicaty) možný, pochopitelný. Jednak totiž z prvotního žloutku

zárodkového zbyla ástka na hbetní, jednak na bišní stran zárodku,

a provázky gangliové sblíživše se a splynuvše jednak na bišní stran

(již u vyšších erv a dále u lenovc) zaaly tvoiti bišní nervstvo,

jednak splynuvše na hbetní stran tvoí u obratlovc hbetní míchu.

V podobných námitkách, které nikoliv o nedostatenosti theorie

nýbrž o pedpojatosti úsudku svdí, jest obzvlášt Wigand mistrem.

On si ani nemže pedstaviti, že by indifferentní pvodní forma (ne-li

zázraná jeho prabuka), ve dva rozdílné druhy, rody neb ády pe-
mnitelná, vbec byla mohla existovati. Ironicky se táže, zdali na p.
nejpvodnjší forma dvoudložných rostlin mla kvt ze 4 neb 5 lístk

v každém kruhu, korunu prostoplátenou neb srostloplátenou, semeník

svrchní neb spodní, listy vstícné neb roztroušené? Nebo prý pouhou

variací nemohl jeden takový znak za druhý býti zamnn. Tyto námitky

zabíhají až do smšnosti, a uvádím je pouze proto, abych ukázal, jak

malicherné jsou obtíže, které nkteí ovšem velmi málo etní odprcové

v Darwinismu spatují. Wigand jest ostatn profesorem botaniky a sepsal

i knihu o teratologii (to j. o abnormitách rostlinných) ; i jest to tém
k nepochopení, jestliže neví aneb si nepipomíná, že ve mnohých kvtech

poet 4 neb 5 variiruje, že koruna srostlolupenná (na p. u zvonk*)
v abnormitách úpln prostolupennou státi se mže, rovnž i semeník

spodní nahrazen býti mže svrchním, ehož píklady seznány v abnor-

mitách Umbellifer ; že též listy vstícné a peslenaté mohou v postavení

roztroušené pejíti, místo vstícných list mohou pesleny trojetné se

vytvoiti (na p. u Epilobium montanum, Lysimachia vulgaris a j.).

Nejvíce váhy pikládá se zhusta námitkám, ku kterým dospli

mnozí paleontologové dkladným zkoumáním primordiální fauny a flory.

Nebo akoliv se ve velikých rysech paleontologická fakta s postoupným

objevováním se soustavných typ srovnávají, nachází se zhusta v po-

drobnjší lánkovitosti zachovalých kvten a zvíen takový sled, že

se zdá odporovati pozvolnému a posloupnému vývoji druhv. Jmenovit

v novjší dob slavný Barrande, první zkoumatel silurské formace

v echách, na základ výsledk svých rozhodn se proti descendenní

theorii (filiaci) prohlásil. Stalo se tak v novjším jeho díle: „Distribution

des Céphalopodes dans les contrées siluriennes," ve kterém o pomrech
rozšíení Cephalopod netoliko eského silurského more nýbrž i severních

silurských moí srovnávacím spsobem pojednáno. Úkazy, které uvádí

Barrande proti descendenní theorii, jsou hlavn tyto: 1. V první (pri-

*) Viz Živu ron. XIII. sv. 2. z r. 1866, na str. 156, kdež jsem vyobrazil

prostoplátený kvt Campanula patula.
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mordiální) faun silurské Cephalopody ješt naprosto nejsou, v drahé

pak vystupují náhle ve mnohých krajinách v nejrozmanitjších rodových

a specifických typech, práv nejjednodušší formy Ascoceratidy však teprve

pozdji. 2. Rod a druh nepibývá ponenáhlu a pimen v etážích po

sob jdoucích, nýbrž nkdy následují po vrstvách na rodové a druhové

formy bohatých vrstvy chudé neb docela jich prázdné, po té opt vrstvy

bohaté. 3. Též ve vertikálním rozšíení týchže druh jeví se nkdy
znané intermittence, totiž jisté druhy ze starší vrstvy vyskytují se opt
v jedné neb nkolika novjších vrstvách, peskoivše jaksi vrstvy mezi

tím ležící. 4. Po úplné intermittenci ádu Cephalopodv bývají skoro

všecky druhy nové, kteréž nelze odvoditi z druh ped tím zmizelých.

Z toho všeho soudí Barrande, že druhové Cephalopod nezávisle

jeden od druhého a od starších druh povstati musili v poádku,
kterýž se systematickým jejich poádkem, totiž s pomry jejich píbuz-
nosti se nesrovnává.

Proti dvodm a náhledm tmto nedalo by se nic namítati

a Darwinova theorie by tmto vcným údajm podlehnouti musila,

kdy by se dalo mysliti, že se všecky tehdy žijící Cephalopody na všech

místech zachovaly a že v tch ástech silurského moe, kde povstaly,

také uloženy jsou. Avšak nic nedokazuje pravost takovéto domnnky.
Kde píznivé fysikální okolnosti se nalézaly, ve kterýchž skoápky
a mrtvoly zvíat se zachovati mohly, tam se ovšem nahromadilo množství

rod i druh nynjších skamenlin; kde nepály tomu okolnosti, tam

se málo neb nic nezachovalo. Krom toho nebývají všecky druhy ve

všech možných hloubkách moe rozšíeny, aniž zstávají na jednom

míst, nýbrž sthují se v houfech, což zvlášt asi tehdy se dlo, když

nastávaly vtší zmny v hloubce neb konfiguraci moe, ve smru teplých

neb studených proudv a t. d. Rody a druhy v té neb oné vrstv za-

chované nemusily tudíž na tom míst také stvoeny býti, mohly vznik-

nouti daleko jinde, kde se vbec usazeniny netvoily, neb kde zacho-

vání organických zbytk nebylo možné. K tomu dlužno uvážiti, že

taková formace, jako silurská, representuje ohromn dlouhé doby, ve

kterých se veliké zmny ve všech tchto ohledech státi mohly i musily.

Fauna tehdejších moí musila tudíž tak jako fauna moí nynjších na

uritém míst býti velice pestrá a smíchaná ze starších i mladších

forem, a tím i snadno pochopujeme, že v paleontologickém složení

vrstev skuten panuje veliká nepravidelnost, že se jeví ony intermit-

tence, kteréž i v celých formacích jiných a ohledn jiných zvíat a

rostlin jsou známy, a že se v nkteré vrstv nkteré formace najednou

množství nových forem objevuje.

Intermittence jednotlivých druh sama jest postaitclným dvodem
proti všeobecným závrkm Barrandeovým. Když nkterý druh ?e dvou

po Bdb neprostedn nenásledujících formacích se nachází, ve formaci

uprosted ležící ale se pohešuje, považovalo se to díve sice jakožto

vymeni a optné novustvoení toho druhu; nyní však uznává se ne-

oprávnnost takového závrku a pijímá se všeobecné náhled, že druh

teti také ve formaci uprosted ležící existoval, akoli bud zachován neb

posud nalezen nebyl.
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Kritika, kterou Em. Purkyn v lánku výše citovaném podobné
závrky o vzniku druhibée na petes, zajisté jest podstatná a opráv-
nná ; toliko v tom jest náš badatel na omylu, že výsledky své kritiky

obrací spolu proti Darwinismu, kdežto ony naopak indirektn tomuto
jsou píznivý, jelikož práv vyvracejí námitky nkterých geologv. Též
v tom ohledu jde Purkyn píliš daleko, že závrky své na vznik or-

ganism vbec vztahuje, o emž jsem již v kap. 4. pojednal. Nebo
z nepravidelností v posloupném sledu ústrojenstva paleontologického

a z nebytí nkterého druhu neb rodu v nkteré formaci geologické

ovšem nic nutného nenásleduje, ale dokázané postoupné (by i jen z uve-

dených píin ve velkých obrysech zejmé) objevování se soustavných
typ v sledu vrstev, kteréž nelze sob mysliti co nahodilé, dokazuje
ovšem znenáhlý a postoupný neli vývoj Darwinovský aspo vznik vbec
na zemi.

Vbec možná tolik zajisté vysloviti, že známé paleontologické

zjevy vcné vývoj druh sice nedokazují, ale také nemohou proti nmu
na váhu kladeny býti; zkrátka, že geologii a paleontologii v kontro-

versi o Darwinismu poslední a rozhodné slovo nenáleží.

9. Námitky se stanoviska náboženského a ethického.

Námitky toho druhu do rozpravy písn vdecké vlastn nenále-

žejí, nebo kdykoliv njaký náhled, nkterá theorie vdecky stvrzena

a dokázána jest, nemže ani náboženskými ani ethickými námitkami
více vyvrácena býti. Tím jest eeno, že vdecká pravda ethice a pravé

podstat náboženské vbec odporovati nemže, ponvadž jest obor její

od oboru poslednjších zjev ducha naprosto rozdílný. Jestliže pece
na tomto míst dotýkám se této stránky Darwinovy theorie, iním to

s ohledem na rzné pedsudky kruh vdy vzdálenjších, kteréž u nás

zejména brání náležitému ocenní theorie descendenní ; ostatn pouka-
zuji k tomu, co již J. Durdík v té vci povdl.

Pokud se uení o rozvoji druhv týe rostlin a tebas i zvíat,

není hrub píiny k odporu pro rzné živly mimo vdu stojící. Avšak
uení toto vede nutn k uritému náhledu o postavení lovka k ostatní

pírod. Strojem tla svého není lovk nic jiného nežli nejvyšší len
živoišstva, ano i v duševním ohledu má s vyššími zvíaty mnoho spo-

leného. Pvod lovka z jisté ady pedcházejících tvarv zvíecích

jest nutným dsledkem Darwinovy theorie. Zvlášt pro tento pvod
lovka stal se Darwinismus pedmtem nelibosti a nevražení. Dvojí

se mu hlavn vyítá, pedn že jest to nauka bezbožná, ponvadž prý

zrušila pojem stvoení a stvoitele, za druhé že jest zvíecí pvod
lovka nedstojný.

Proti první námitce pravíme, že pontí vývoje a pontí stvoení

nikterak se nevyluují. i není dle uení náboženského každý lovk
stvoen k obrazu božímu? A pece nevychází njakým zázraným
spsobem z „ruky boží", nýbrž plodí a rodí se spsobem pirozeným,
jako všeliký jiný tvor, povstávaje z jednoduché vajené buky a vyvi-

nuje se po spsob vyšších ssavc. Pro by tedy pirozený vznik
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prvního lovka ml odporovati pojmu stvoení? Kdo stvoení ne-

obmezuje toliko na minulost a na první jednotníky druh, nýbrž co

nepetržitou, ve všem ase všudepítomnou božskou psobnost si je

pedstavuje, ten nenachází nikde stvoení mimo sám pirozený rozvoj

tvorstva veškerého. „Yn plyne, praví Zendavesta, slovo budiž!
z božích úst." Anobrž stvoení takové, kterýmž každý tvor nutn
pedpokládá vývoj tvor nižších, jej pedcházejících, a na poátku
prvotvar, do kterého tvrce vložil možnost veškerého vývoje, jest d-
stojnjší pontí než ono, dle kterého stvoitel nejprve se jako zkouší

v mén dokonalých dílech, které ásten zase nií a lepšími, podae-
njšími nahrazuje.

Pvod ze zvíete jest prý dále pro lovka ponižujícím. Položíme

zde, co o tom nedávno zemelý Alex. Braun, jeden z nejfilosofštjších

pírodozpytc a spolu odprce materialistického smru ve své ei
o vývoji propovdl:

„Podivný to pedsudek, jenž se vzpírá této pedstav. Však se

nikdo nevzpírá myšlence , že byl jednou bezvdomým dckem , ano

pouhým vegetujícím zárodkem — pro tedy práv jen vzpírati se uznání

onch stup vývoje, které musily pedcházeti lovka co specii, jako

pecházejí mladší nedosplé stadie lovka co jednotlivce? Musímeli

uznati, že lovk v ohledu fysiologickém má v sob zvíe i rostlinu,

pro by ji neml míti též za sebou v stupnici vývoje tvor, ku kteréž

sám náleží ? Ze zem stvoen jest dle biblické pedstavy lovk, ale

mezi „zemí", z nížto vzaly vznik pratvary ústrojné, a mezi lovkem
leží pemnoho stup pechodních, které peskoiti nelze, chcemeli

pozemský pvod lovka pochopiti. Oživující „dech boží" neproniká

pouze lovka, on vane vší pírodou a všemi stupni jeho vývoje

z prvních poátk, tak jako již v zárodku jeho nynjším duše — a
ve hluboký' spánek pohížena — pebývá."

K tomu dodáváme, že více povznášeli mže lovka pomyšlení,

že náleží k rodu, jenž z temných poátk povznesl se k znané výši

slávy a osvícenosti, nežli do rodu, ze slavných poátk a pvodní do-

konalosti skleslého a sešlého. Wigand podotýká ješt, že není to prý

ani zvíecí pvod lovka, proti kterému se cit náš vzpírá, jako spíše

zvíecí obmezenost opicích pedk, které nám desendenní theoric

pisuzuje. Tuto námitku vyvrací naše svrchu odvodnné rozezná-

vání stálých, v sob uzavených, a promnlivých, dalšího vývoje a zdoko-

nalení schopných druh. Nikoli z nkterého onch prvnjších druhu,

tedy ani ze žádné skutené opice, nýbrž toliko z nkterého, dalšího

zdokonalení schopného, pechodního opiího tvaru mohl povstati lovk,
k erná již duchaplný Surll, mathematik a filosof, poukázal.

Ze strany jisté filosofie bylo také namítáno, že ducha /. bezduché

pírody odvoditi nelze, leda po spsob materialist. To by bylo jen

tehdy pravda, kdy by píroda mimo lovka skutené hýla bezduchá.

Takovou však píroda není: oživující „dech boží", jak praví AI. lirami,

vane veškerou pírodou. Slovutný Dán Orsted, vynálezce elektromagne-

tismu, sepsal adu hlubokomyslných rozprav, jejichž ohsah odpovídá názvu

„Duch v pírod". V lovku duch ten toliko procitnul ; dodali zbožná

mysl, Se psobením božím, vda proti tomu nieho nenamítá. Vdechnulli
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bh dle Genese duši nesmrtelnou, to jest sebevdomého, rozumného
ducha v hlinnou podobu, mohl ji tím spíše vdechnouti živé, již lovku
podobné ústroj né bytosti.

Vidti tedy ze všeho, co tu povdno, že uení o stvoení lovka
v pravém jádru svém Darwinismem není zavrženo, nýbrž toliko vy-

loupnuto ze slupky hebrejského názoru. Ale i o tuto slupku mno-
hým bží.

Co se toho týe, má Darwinova nauka s naukou Koperníkovou
velikou podobnost. Ob jsou v odporu se slovem Mojžíšova vypravo-

váni. Mže se však íci (jakož také J. Durdík poznamenal), že se

Koperníkova nauka svým smyslem a významem Genesi mnohem roz-

hodnji protiví nežli Darwinismus. Názor v Genesi jest antropocen-
trický, to jest lovk jest tam stedem všeho svta, a proto jest i zem,
bydlišt jeho, stedem všeho svta. Zem jest stvoena hned prvního

dne, slunce a msíc se všemi hvzdami na obloze teprve tvrtého dne;
zem co sted stojí pevn (terra autem stát in aeternum), slunce

a msíc obíhají okolo ní. Ano neodvislost zem a jejího tvorstva od
slunce jest v Genesi tak veliká, že již tetího dne, díve nežli svítilo

slunce na obloze , stvoeno jest bylinstvo , akoli fysiologie rostlinná

uí, že rostlin bez paprsku sluneního nelze vyživovati se aniž vbec
existovati. Koperníkovou soustavou zvrácen jest celý tento názor; ze

stedu svta stala se nepatrná obžnice okolo slunce. Jestliže však

soustava slunení vznikla v ase, pak nemohlo po objevení Kopcrní-

kánských pravd slunce pozdji než zem stvoeno býti, nýbrž naopak
(jak to v theorii Kantov a Laplaceov provedeno) odtržením se od

slunené velehmoty povstala teprva zem

!

Koperníkova theorie píí se první knize Mojžíšov mnohem radi-

kálnji nežli Darwinismus, proež také co „falsa doctrina Pythagoriea,

divinae seripturae omnino adversans" r. 1616 v Kím byla zatracena

a spis postaven na „index librorum prohibitorum". Darwinismus nepíí
se v té míe znní Genese, nebo stvoení lovka, jakož svrchu uká-

záno, se jí nepopírá; ona toliko co theorie pirozená se zázraným
spsobem toho stvoení se nesrovnává, ímž ostatn mezi vzdlanci
nevzbuzuje zajisté ani nejmenšího pohoršení. Když uení Koperníkovo
vzdor církevní své závad úplné zvítzilo, tak že konen sama kon-

gregace ímská vidla se nucenu, zákaz na spis Koperníkv vydaný
r. 1828 zase zrušiti, ponvadž již. celý svt o pravosti toho uení
dávno pesvden byl: mžeme oekávati, že to tenkráte snad nebude
ani dv století trvati, nežli se konen pravovrné kruhy i s Darwi-

novým uením o vývoji organism smíí, zvlášt když toto už mezi

laiky nebude míti ani jediného protivníka více.

Dvodnjší nežli proti descendenní theorii jsou námitky se sta-

noviska náboženského a ethického proti nauce o výbru pírodním
v boji o život. Výtka materialismu týká se také skuten jen selekní

theorie v Darwinismu obsažené. Zvlášt také se namítá, jestliže lovk
vypstován jest výbrem pírodním a dkuje své postavení toliko

neúprosnému boji o život, ve kterémž slabší podléhá silnjšímu, pak
že by lovk jednal ve shod se zákonitou píinou svého vzniku,

tudíž i zcela právn, kdy by prospch svj ve všem svém jednání
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nade vše ostatní kladl, potíraje bezohledn své konkurenty. Známe
také píklady, že silný a bezohledný národ provádí skuten takovýto

boj o život, pohlcuje všude ve styku živel slabší a iní tak bez urážky

mravního citu svého, dovolávaje se své vyšší kultury, tedy své vyšší

dokonalosti.

Nám však, kteí z píin vdeckých neuznáváme výbr pírodní
jakožto píinu vývoje organism, neteba také selekní theorie há-

jiti proti podobným námitkám. Akoli v pírod panuje zápasení

o život, není nám boj ten píinou vzniknutí procitlého ducha lidského,

proež také nemá míti vliv na naše jednání: zákon mravní stojí vy-

soko nad zákony bezvdomé pírody.

Starohorský filosof.

Vypravuje

A. V. Šmilovský.

(Dokoneni.)

XXI.

Den po pohbu otce Ledvinová vzešlo ráno, pkné a jasné. Vzduch

se brzy sluníkem oteplil, a hojná rosa uschla po trávníku. V Zést-
rovském dole, kde v lét tak bylo pvabno jako jinde v kraji na jae,

byla rozkoš pobyti v sladké neinnosti. Kdo neml nic na práci, mohl
tam zcela píjemn njakou hodinu pánu bohu ukrásti. Když slena

Hedvika ráno lože své opouštla, napadla ji taková híšná myšlenka.

A v skutku, sotva že posnídala, vyhledala si njaké básn, jichž už

dlouho netla, a ekši ledabylo tetince, že pjde trochu procházkou,

vyšla ze zámku. Krcscinka byla pi tom, le nenabídla se sestence,

že pjde s ní. Ob dívky od tch dob, co doktor Samec byl na

Polomi, spolu dobe nevaily, a na oko si neinily žádného zjevného

píkoí. Nikdo se na tom nepozastavil, že Hedvika samotná odchází.

Vdli všichni, že již po delší as vyhledává samotu a nikoliv bez

píiny. Jen babice, té neúnavné strážkyni dobrého tónu, nebylo to

po srsti. Le pimhouila již jedno oko nad Hedvikou vdouc, že by

zejmou zapovdí její „mimoádný stav," jak se nejednou projádila,

ješt více zhoršila.

Hedvika vyšla ze zámeckého prjezdu a dala se v právo na

silnici, stranou k Podhoí. První osoba, již jí bylo potkati, bylo boubc-

laté, asi ptileté dvátko v roztrhané kytlici. Vycenilo na ni tak pí-

vtiv a radostn zuby, že mu Hedvika dala šesták za pidánek na.

novou sukniku.

„Hen zaíná dobe," pravila k sob v duchu Hedvika. „Potkala

jsem hezké dvátko; dnes mi bude sloužiti štstí."
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Jako vždycky byla i dnes bývalá nevsta Ledvinová vkusn oble-

ena. Na tle mla lehké bílé šaty s pruhy blankytné barvy, se životem

úzce piléhajícím a pi hrdle bílými krajekami lemované. Pes levou

ruku mla pehozený kašmírový pléd a na hlav mla slamný klobouk

se širokou stechou, otoený blankytnou pentlí. Le korunou všeho

byla nyvá lahoda spanilých jejích oí, jež toily se po ranních p-
vabech krajiny.

Šla dosti rychle po silnici až k Zástrovskému mlýnu, tam od-

boila v levo a pekroivši lávku pes Studenku se pnoucí zamila
rovnou cestou do dolu. Na pokraji lesním se na chvilku zastavila 'a

zamyslila. Nevdla sama, pro. Také se píiny dlouho nedobírala.

Vždy všecken les zdál se jí tak vonti jako erstvá kytice z bazalky

na adrech venkovské krasavice.

Chut vstoupila do zasvcené tišiny lesní a ssála plnými doušky
vonnou její ambru do sebe. Brzy si vyhledala píhodné místeko pi
potoce. Kámen, mkkým mechem pokrytý, ji pivábil, že si na chvíli

usedla. Le nebylo tomu dlouho. A si v knize zamilované své básn
vyhledala, pece se jí do nich nijak nechtlo. Pipadaly jí v krásné

pírod ji obklopující jako dlané kytice, pohozené v živé kvítí luní.

Vstala a jdouc dále vyhledávala si nové místeko k odpoinku.
Konen se jí jedno zalíbilo. Bylo suché a mkké, a kus ped ním
kreslilo ranní slunce, prodírajíc se mezi vtvemi a kmeny, své aru-
plné runy na tmavozelenou pdu lesní. Hedvika si tam prostela pléd,

zavsila klobouk na blízkou kalinu a pohodln si usedla. Opevši si

levicí bradu zahledla se do mnivé hry zlatých pruhv sluneních.

Na knihu nadobro zapomnla. V tom ji z dum vytrhl šust pádných

mužských krokv. Otoila kmitem hlavu a oi v stranu, odkud jej

slyšeti bylo. Krev se v ní leknutím srážela v led.

Ped ní na cest stál Ledvina.

Jak se sem dostal? Nepátrejte po píin a vte mi již do

slova, že jej genius nešastné jeho lásky sem zavedl.

Hedvika se namáhala vstáti. Le nebyla s to, aby brvou pohnula,

nad tož tlem. I Ledvinoví nebylo asi jina. Stál tu jak osamlá
skalina v poli a neml ani tolik pamti, aby byl slenu pozdravil.

Oko jeho tkvlo na dívce, jako by je byl nkdo k ní piaroval.

Le oko to nebylo dlouho strnulé. Vytryskly z nho slzy ; dv, jenom

dv, ale takové, že pro n brzy ani Hedviku nevidl.

V témž okamžiku, v nmž dívka ty slzy jeho spatila, vztáhla

k nmu ob ruce.

Ledvina sebou ani o vlas nehnul.

Hedvika zalomila rukama. Vykládala si zdrženlivost Eraanovu

tak, jako by ji ani za hodnu neuznával dotknouti se prst jejích.

Zpamatovavši se tolik, že mohla mysliti, úpnliv zvolala:

„Vím, pane, vím, že nejsem hodná, abyste mých rukou se do-

tekl; ale proto pece, když sama nemohu vstáti, ml byste mn k tomu
podati ruku."

Ledvina ji obma rukama zdvihl ze zem. Stanula ped ním tím

pvabnjší, ím více pravá velá lítost a bolest klasicky ladné linie

jejího oblieje oduševovaly.



Starohorskij filosof. 749

Ledvina se zatím tolik vzmužil a vzpružil, že byl s to, aby
promluvil.

„Vte mi, sleno, na est i na vnou spásu mou," pravil k ní

vážn a mkce, „že jen pouhá, irá náhoda mne s vámi na tomto
míst svádí. Spíše smrti bych se byl nadál, než že tady se sejdeme."

„Vím to, vím a jak bych to nevdla, vždy .
."

Hedvika se zajikla, jako by ji byl nkdo další myšlenky pásmo
u samých úst ustihl. Byla sice vinou svou zkormoucena, le tolik

zbývalo v ní ješt samohrdosti, že nemla sil, aby ped Ledvinou
všecku vinu svou rázn vyslovila.

Mezi milenci nastala trapná pomlka.

„Mám odejíti?" petrhl ji Ledvina otázkou.

„A pro se ptáte mne, Emane?"
„Protože, kdy bych odešel na svj vrub, dlal bych si z toho

svdomí."

„Ne, ne, já shoím hanbou 'ped vámi ! Já vám tolik, tolik ublížila,

a vy, když se náhodou se mnou setkáte, nejen že neodcházíte s opovr-

žením mimo mne, vy zapláete nade mnou a když jste na odchodu,
ješt si z toho svdomí dláte, máteli o své újm odejíti ili nic!"

Slova ta doprovázena pláem i vzlykáním hrnula se z úst Hedvii-
ných tak úchvatn na Ledvinu, že pojímaly mrákoty všeckenjeho obmysl.

„Sleno Hedviko," vypravil pracn ze sebe, „od tch dob, co

jsme se nevidli, stalo se ze mne muže ne dít ale sketa ... Oh

!

vy nemžete nikdy myslí obsáhnouti, co jste mi uinila, co mi bylo

pro vás vytrpti."

„A kdy bych to pece, aspo ponkud v mysli své objala, kdy bych

ped vámi sepjala tuhle ty ruce, Emane, vy byste mn odpustil?!"

Ledvina mlel.

„Vy mlíte?!"

„Vy jste mne nikdy, sleno, nemilovala ; nebo kdy byste mne
byla nkdy opravdu milovala, pak byste ani vteinu nepochybovala,

že ten, kdo opravdu miluje, musí odpouštti."

„Pro živý bh! Já jsem nevdla, co je láska, já to vidím a

poznávám teprve ted na vás. Ó Emane, vytáhnte mne z kalu nahoru

k sob. Já vidím, že láska, jakou vy máte, váží za tisíce život lid-

ských, ba že je kus samé vnosti. Odkládám všecku tu nepirozenou

zdrženlivost a domýšlivost ženskou, odvrhuji od sebe všecky ty nauky

o mužských, jež, jak vidím, zkušeností nejsou odvodnny a jen k tomu

jsou, by nezralým dívím hlavám popletly koleka, a lovk lovku
chci se vám ze všeho vyzpovídati, co bylo píinou, že jsem se na vás

tak nespravedliv a nevdn prohešila."

Eman dal posunem ruky na jevo, že odmítá její nabídnutí.

„To všecko vám promíjím, Hedviko," pravil Ledvina klidn a

srden. „Ten ist lidský tón vašich slov a slzy lítosti, jež po lících

vám kanou, jsou mi zpovdí více nežli dostatenou."

„A kdy bych nepijala prominutí vaše ; kdy bych na tom stála,

mne od slova do slova vyslyšel . .
?"

„Pak bych jako Mléný divák díval se na dj, jenž odehrál se

za oponou duše vaší."

48



750 A. V. ŠmilovsTcý :

Hedvika utela si uslzené oi a líce a dala se do vypravování.

Hned z pedu piznala se, že Ledvinu nikdy nemilovala. Šlo jí

jako tisícm jiných dvat víc o dobré zaopatení než o muže. I když

zásnubné prsteny spolu smnili, nevznítila se v ní pravá láska k nmu.
ím více se pibližoval as svatební, tím víc a vroucnji zalétala mysl

její k Samcovi. Mladší, slinjší a vzletnjší advokát lahodil více

smyslm jejím. A pirovnávajíc oba nápadníky k sob aspo tolik pi-

pouštla, že Samec proti Ledvinoví jest jako sladká rosolka proti

dobrému vínu, chtlo se jí pece více lahodné rosolky než ohnivého

vína, jež rozmailému dívímu jazýku nezdálo se býti nápojem píliš

vábným. V tom došel dopis Samcv. Do prachárny padla živá jiskra.

Nerozmýšlela se píliš a zradila lásku Ledvinovu. Zdravý rozum její

a svdomí vzpíraly se sice proti tomu inu, nedosti odváženému, le
uchlácholila je sofistickými klamy a mamy. Teprve když doktor Samec

za ní na Polom pijel a když za rozhodné rozmluvy v zámecké zahrad
pravou jeho barvu poznala, padaly jí šupiny z oí. Pocítila, že zablou-

dila na scestí, z nhož jest daleko na pravou cestu, vedoucí k život-

nímu blahu. Další prbh inohry, jež v jejím nitru, vinou rozrušeném

a protknutém, se dsledn vyvíjel, jest nám aspo z podstatných rysv
znám. Pipomínáme jen, že Ledvina poslouchaje ji nikterak nežasl.

Slyšel tu namnoze vci, jež znal již z úst doktora Sluky, a trnul jen

podivením, jak dmysln Sluka jádra povah Hedviiných se dobral.

Mráz i horko rozrazily jej, když na konec z Hedviky vyšlo, že pravou

a nejzávažnjší píinou, pro mu košem dala, bylo, že lomcoval duší

její jakýsi nevysvtlitelný strach ped mužným a rázným jeho charak-

terem, jemuž by se podíditi ba i podrobiti musila, kdy by se stala

ženou jeho. Všední, podajná povaha Samcova otvírala jí z té stránky

przor mnohem vábivjší. Brala za jistotu, že si Samce ochoí a oblomí

podle vle a choutek svých a že bez tžkostí paní se stane v dom jeho.

Až potud byla Hedvika upímná jako dít. Le aby míru své

upímnosti dovršila, k tomu se jí pece náležitých sil nedostávalo. Vc
nejožehavjší, jak se domýšlela, podržela pro sebe. Budme krátcí ve

slovích : Hedvika se Ledvinoví ani písmenem nezmínila o rozmluv,

kterou s doktorem Slukou o nm mla u besídky v zahrad zámecké.

A pece rozmluva ta jí tak dodala, že veškera její bytost silou osudnou

a pekotnou hnala se v náruí Ledvinovo. Starohoský filosof nepoítal

s neznámými veliinami. Výsledek vypadl na vlas podle jeho potu.

Bajka jeho o kletb, jež spoívá od vkv na panském dom v Pod-

hoí, pronikla jí elektrickým ohnm mysl, vinou a pochybnostmi narušenou.

Osoba Ledvinová stála nejednou ped ní v zái tém bohatýrské

;

Eman netrpl pro to, že ona vzácnou jeho lásku zradila, ale že tak

stálo v knize osudu, jehož železná ruka vládla nad rodinou majetník

Podboských ; ona neroztrhla milostný svj svazek s Emanem pro to,

že ženicha svého nemilovala, nýbrž pro to, by se osudná kletba naplnila.

Síla tragické romantiky prochvátila dívku. Nevidla v sob a Ledvinoví

samovolné bytosti, nýbrž híky, jež má na drátku tajupln skrytý osud.

Pomyšlení toto probudilo v duši její odpor, innost a sílu, a z mlhavé

a mrákotné posavadní její tísn vynoila se myšlenka, které se chopila

jako tonoucí plavec bevna, jež k nmu vlny zanesly. Romanticky na-
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ladná dívka najednou pochopila, eho nedostávalo se posud jejímu
pomru s Ledvinou. Chybla mu vyšší, lesklá idea, a ta nyní pedstou-
pila ped ní svtle, jasD, mohutn. Státi se ženou Emanovou jen pro
to, že ji vroucn a obtovn miloval, jí nikterak nestailo, ponvadž
to byla vc všední, tém každodenní; ale podati mu pi oltái ruku
pro to, by vlastní silou, vlastním inem rozlomila pouto, jímž svírala

od vkv kletba jej a jeho rod, to byla idea velkolepá i velebná, jež

stála za to, aby krev svou dala za ní a blaho života svého. V idei té

se Hedvika takoka obrodila a tak obrozenou zastihl ji Ledvina v lesní

samot Zástrovského dolu. Nedivme se, že prosebn sepjala k nmu
ruce, by jí odpustil ; vždy vidla v nm nešastného bohatýra, jenž

svíjí se nezasloužen pod olovnou pstí osudu. Ledvina sám neml ani

potuchy o tom, co dlo se v Hedvice. Doktor se mu ani slovíkem
o svém plánu nezmínil, a Eman se domýšlel, že Hedvika pro to obrátila,

že teprve dnes poznala bezmrnou jeho k ní lásku. Hedvika posléze

pro to asi se svým nejsvatjším tajemstvím se mu nesvila, že se jí

zdálo býti píliš delikátním a že by si snad Eman o ní mohl pomy-
sliti, že v pravd neuchvátila ji tak jeho láska jako smutný osud Pod-
horských pánv. Zradil ji tedy z toho její jemný ženský takt.

Když dokonivši zpov svou na chvilku se odmlela otázal se

jí Ledvina bázní se zajíkaje: „A nyní?"

Hedvika hledla chvilku mlky do mechu. Pak pitlumivši hlas

odpovídala: „Nyní jest na vás, abyste podle toho, co z mých výpovdí
shledáváte, na mne vydal soud."

„Ukládáte mi, Hedviko, úkol, s njž nejsem," odvtil Ledvina.

„Podniknouti soud u vci, jež duší jest duše mé a srdcem srdce mého,

pemáhá všecky mé síly."

„A pece musíte mne souditi."

„Nuže, nedáteli jinak, promlouvám k vám tak, jak by promluvil

otec k zabloudilému dítti, s nímž se po msících trpkostí a tžkostí

konen šastn shledal : Dít ! Pipadl na mne zlý a tvrdý sen. Le
nyní probírám se z nho a zapomínám na, jako by zem se po nm
slehla. Vždy vidím oi tvé, tisknu ruku tvou a tlukot srdce tvého

ozývá se na srdci mém ..."
Nedopovdl, city jsa pekonán. Hedvice kapala z oí slza za slzou.

„A co ekne k tomu dít mé?" otazoval se Eman.
Hedvika rozpáhla náruí a bleskem zavsila se mkkými lokty

svými na šíji Emanovu zrovna tak jako tenkrát za boue, když se jí

ujal na šíré silnici ped Polomí. Jen že tenkrát pitiskla se k nmu
ze smrtelné úzkosti, dnes však uinila tak z lásky a pesvdení, že

tlukot srdce jejího nemže se ozývati na lepším srdci, než jest srdce

Emanovo.

XXII.

Téhož dne, ráno k sedím'; hodin, pibhla Apolena, žena Piš-

vejcova, do Starých Hor k doktorovi Slokoví všecka udýchána, upla-

kána a podšena, „Což pak tak z rána, Pišvejcová," oslovil ji doktor,

jenž práv snídal. „Snad až PiSvejc nechodil lžící?"

48*
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Apolena hrnula se k doktorovi jako peských a celovala mu ruku.

„Ach! mj zlatý milostpantatínku," narria vzlykajíc. »
ial\"'

ješt není, ale kdo ví, neníli to k smrti. O já šastná osoba, jaK^

neštstí shrnulo se na mou šedivou hlavu. Smiluj scna(*e
ran

panno Maria! Co jsem to uinila!" p-
„Vy toho nahuíte a nadrítc jako nebožka hluchá. ° se

vejcem stalo?"
^

.,
()

„Co se s ním stalo! Ach! kdy bych vdla jak jazyk? , •

'

Pišvejc ml vera svj kvartál a to nedá si milostpantatín
1 ^

dokud s ním nestrká."

» K,lo?
"

když
„Opice. Po celé boží ráno chodil od nieho k niemu a , .^

jsem mu ekla: jdi po práci, koukal na mn jako sova z hrnce a o ^
poád na mn peníze. Kde se jich nabrati, milostpantatínku, jak njl

j

seženu, hned ert do nich zavtí! Já po dobrém, já po zlém, on ÉLj

ale zarytý jako kozel v kapust a nehnul se mi. To by i trplivéfL

Joba dopálilo, na to mne ženu ustaranou, udenou. Co by z nelil

bylo, kdy bych se já pro nj nelopotila! Vždy je ten ochlasta, že tc

tak íci mám, jako ta velryba Jonášova, jak živ nemá dost. Já se
v

^

o nj starám spravedliv."

„Vždy jsem ho vidl vera dopoledne na pohbu."
„Byl na nm a hned po kostele šel s Podhorskými do hospody

a piživil se s nimi. Zámecký pán se po nm ptal. Jdu pro nj. Což

pak ho mohu od žbánku dostati'?! K tetí hodin se rozešli, když

dopili, ale ti praví nedopitové stavli se ješt v židovn. Pišvejc s nimi.

Ale žid nechtl dáti na kídu a Pišvejc neml krejcaru, kdy by smrt

pišla. Co neudlal? Šel dom pro peníze, všecko mi pehrabal a zobraccl,

až pišel na hrníek s hrachem, schovaný v pihrádce ve zdi. Já mla
pod hrachem schovaných pt šesták, krvav vydlaných. Sebral je

a vrátil se do židovny a pil do alleluja. Já zatím mandlovala v zámku,

a poád mi nco íkalo, že mne dnes nco zlého eká. Sotva že na veer
odevzdala jsem nši s prádlem, utíkám dom, co mi nohy staí. V síce

šlápla jsem na nco kulatého, byl to hrách. Sáhnu po hrníku, vysypu

pozorn hrách na stl, peníze ty tam. Šlak se o mne pokoušel. Popadl

mne vztek, a hajdy za Pišvejcem do židovny. .
."

„Nemám kdy vaši litanii poslouchati, kterou jste se tam s Piš-

vejcem pomodlila. Jeli mu zle, pijdu se na nj podívat."

„On má rány ..."
„Vy jste ho ubila?!"

„Ježíš Maria, pantatínku, já nevím, kam jsem dala hlavu .
."

„Nešastnice, vlastního muže!?"
Pišvejcová vypukla v plá.

„Milostpantatínku, já se musím vymluviti, sice se mi srdce utrhne.

Vy jste dobrodinec chudých lidí. Když stou, kdy by nemli groše

v kapse, vy se o n staráte jako kvona o kuata. Já jsem takto

krotká jako ta laštovika pod krovem, ale když mne Pišvejc rozlobí,

tu krev ve mn vzkypí a klokotá varem. . . Ó, kdy by Pišvejc umel,
kdy bych mla na soud, o mj zlatý dobrodineku, já se hoem a lí-

tostí zalknu!"
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„Povzte krátce, co jste inu udlala."

„Jen až se bolest trochu ve mn usadí. Když jsem pišla do
židovny, ml Pišvejc oi ervené jako bažant a nerozeznal už okna
od kamen."

„Vás ale pece poznal."

„Jen tak podle ei, milostpantatínku. Já pustila na nj hrzu,
ale on se jen smál a poád se smál a co promluvil, nebylo ani esky
ani nmecky, jazyk se mu již v ústech ani neobracel. Bylo už hezky
pozd, stmívalo se. Šestáky ml už do krejcaru propity. Jáku:
Pišvejci, dom! Snadno se ekne, ale jak to vykonati? Vždy jedva

se na nohy postavil, nekuli aby šel. Pokala jsem. až se více setmlo.
Je tu o lidi, mají jedovaté jazyky, a Pišvejc je panský služebník.

Konen jsem ho dostala ze židovny. Ale byla to cesta dom, bh
ví, za deset let na ni nezapomenu. Pišvejc šel jako po vejcích, každou
chvilku byl s matikou dobe : bác a už byl v prachu jak široký tak

dlouhý. Co jsem se ho nazdvíhala, že nebylo ani suché niti na mn.
Pravda, strila jsem mu jich cestou nkolik, ale který dobrý lovk
by mn to bral za zlé? Sbhly se sousedky mi na pomoc. Pišla
Houserka, Dovoralka, Pavlice. Jen mu jich naesejte, podpalovaly.

Je to s híchem podsazovati hada u rozlobené osoby, ale lidé mají

z toho radost. Konen jsem dostala Pišvejce do svtnice. Posadím
ho na lavici, on mi spadl. Rozsvítila jsem, hrách se kotálel po stole.

Vztek se mi v hlav popudil. V kout stál obušek. Dala jsem se

do Pišvejce. Když jsem spatila krev, vrátila se mi pam. Bžela
jsem honem pro vodu, stíkám na nj, umývám mu spánky, dávám mu
rozíznutou cibuli pod nos, on je poád bez sebe. Umírala jsem

úzkostí asi hodinu. Pro Krista pána, pomyslila jsem si, snad nemlátí

z posledního ! Konen pišel k sob, ale házel rukama, neznal živé

duše a hlavu ml jeden ohe. Mluvil z cesty, že hrza poslechnouti,

po celou boží noc. K ránu jsem myslila, že se zblázním."

„Dávala jste mu studené obklady?"

„Dávala. Nic naplat. Bžela jsem na faru. Pan fará mu dal

poslední pomazání a poslal mne k milostpantatínkovi. Dovoralka mi

Pišvejce zatím hlídá. Bžela jsem do Hor, že jsem po celé cest ani

huby nezavela."

„Pospšte dom. Dejte mu nkolik kapek z této lahviky, jeli

posud živ. Ješt dopoledne pijdu k nmu."
Pišvejcova odkvapila. Ješt ped polednem, okolo jedenácté

vstoupil doktor Sluka do chudobného baráku Pišvejcova. Ubohý poklasný

ležel na posteli jako Lazar. Tlo ml jednu modinu a hlavu ml natluenu

jako rozvaený brambor. Když ho doktor prohledl, poslal Apolenu ven.

„Zuáteli mne, Pišvejci?" otázal se léka.

.,-Milostpán doktor z Hor," odvtil tiše Pišvejc.

„Co vás bolí?"

„Nic."

Doktor se udiven na starce podíval.

„Ty rány trochu pálí, milostpane," pokraoval Pišvejc. „Ale

což naplat, mám je na sob, a nákem se nic nespraví. Pebral jsem,

pebral a Apolena také pebrala. To je ta celá písnika."
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„Vy, Pišvejci, jste hodný lovk a rozumný k tomu. Škoda že

tu svou dušiku tolik zalejváte."

„Když mi tolik vadne, milostpane."

„A žena vaše myslí, že již doklepáváte."

„To já jí jen tak nahnal strachu."

„A pec to zle s vámi dopadá. Pro jste ji postrašil?"

„Aby nešla na mne žalovat k panu farái, aby mne neposlali

k misionám. Hrozí mn tím už bh ví kdy, a je jí to podobno."

„ím to, že máte misionáe tak v žaludku?"

„Ó božínku, život je krušný, lidé v nm zkusí jako psi. Na
štstí dal pan bh ten boží nápoj. Napijuli se podle žízn, jsem jiný

lovk a jiný lovk, jiný život, veselý, jasný. Apolena to myslí dobe,
a život pi ní je trpký. Le to bych unesl, ale co tu byli ped pti
lety otcové misionái, chytila se mne desperace. Musel jsem k nim

k zpovdi a pišel jsem asi na toho nejhoršího. Vzal si mne do prádla,

že piju a dv hodiny na mn ždímal, že jsem nevdl, í jsem. Po-

vídal mi, že každý piják pijde do pekla, kde bude na vky jazyk

žízní vyplazovati, a žíznivá jeho duše že se tam bude smažiti jako

šiška na másle. To že mne nemine, nenechámli pití, nebo bh že

tak tresce každého bratra z mokré tvrti. Mne popadla taková bolest

srdce, že jsem slíbil, že o hospodu a židovnu více nezavadím."

„Sliby jsou ve vod ryby; uplavají."

„Pt nedl jsem to vydržel, milostpantatínku, ale po páté nedli

propadl jsem peklu. Bohu poruíno, nešlo to jinak Myslím si aspo
za živa peklo to zapiti. A ted mi Apolena hrozí, že mne pan fará
pošle na cvik k misionám. Všecko jsem vytrpl a vytrpím a tuhle

to bych nesnesl. Radji bych si dal na krk oprátku, a jsem starý,

zachovalý voják. Bylo mi dost zle dnes v noci, ale dlal jsem, jako

by bylo h, aby Apolena se nade mnou ustrnula."

„Hrozba není ješt skutek. Postarám se o to, by nešla na vás

žalovat na faru. eho by se vám tak chtlo, Pišvejci."

„Piva, milostpantatínku."

Doktor poslal si pro pivo do hospody. Apolena za chvílí je pi-
nesla. Poslal ji opt ven a podržel sklenici Pišvejcovi. Staec všecek okál.

Doktor mu naídil, jak se má na dále chovati, a slíbil, že zítra

se pijde opt na nj podívat. Podobný návod dal Apolen, jež jej

z baráku až na silnici doprovázela, a pidal k tomu

:

„Netuším Pišvejcovi nic dobrého, vy jste mu mnoho ublížila.

Vybéeli se z nemoci, starejte se o to, byste chybu napravila. Chceteli

si ho ješt njaký rok udržeti, pejte mu, by se jednou na as napil,

a o misionáích se mu více nezmiujte. To by mu dodalo. Vidíte,

on je lepší nežli vy, on vás ješt pede mnou omlouval a nemá kyselosti

k vám, a má bolest z vašich ran. Hubatostí a prchlivostí nepedláte
nikoho, tím mén toho, kdo rád se napije. Opilý lovk a dít vy-

žadují trplivosti andlské. lovk má ovšem daleko k andlovi, ale

erticí proto nemusíte býti. To si, Pišvejcová, zapište za uši."

Apolena svat slíbila, že tak uiní, a doktor zamíil k zámku.

Kus od zámku spatil Hedviku, ana všecka rozjaena ze strany od

Podhoí pichází. Pokal si na ni.
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Hedvika šla práv ze Zástrovského dolu, kdež s Ledvinou až

k poledni se zdržela. Doktor nespustil z ní oka. I její oi smály

se už z daleka na nj.

„Nuže jak je, sleno?" otázal se jí ruku jí podávaje.

„Dobe, pane doktore," odpovídala dívka srden mu ruku tisknouc.

„Nemže býti lépe. Bím je šastn odvleeno se srdce mébo, a dýchám
zas tak voln jako skivan v poli. Už jsme svoji."

„S Ledvinou!?"

„S Ledvinou, a ujišuji vás, že nás ani deset doktor Samc více

nerozdvojí."

„Tot novina zrovna z nebe pro mne."

„Však kdy by nebylo vás, kdo ví, jestli byste ji kdy ode mne
uslyšel. Oh ! vy ani nevíte, že jste hlavním pvodou všeho. Le prozatím

jazyk za zuby, prosím vás za to. Zkazil byste mn radost a možná
že i sladkou pomstu."

Práv zvonili poledne, doktor se slenou Hedvikou odcházeli

do zámku.

XXIII.

Po obd odešel doktor za starou paní Slezanovskou nahoru do

jejího pokoje. Ona si sedla do své historické lenošky pi okn, doktor

naproti ní. Byli sami.

„Jak to dopadá s Hedvikou, doktore?" otázala se kvapn babika.

„Dobe."
„Já nemyslím ani tak její zdraví jako ten mimoádný stav

její duše."

„Dobe."
„Co si mám z vašeho dobe vybrati?"

„Samé dobro, milostpaní. Nedám ani groš za to, že trhlina mezi

nimi jest již z dobré polovice zasypána a že než se nadjete, budete

tu míti Ledvinu, by se vám podkoval, že tak matesky laskav o nm
smýšlíte."

„Vera po pohbu podali si ped kostelem ruce. Vidl jste to?"

„Vidl."

„Co íkal tomu Ledvina?"

„Že mu slena Hedvika stiskla ruku."

„Z roztržitosti by to pece nebylo, a smutek jeho by ji také

k tomu nepiml. Tedy z úmyslu. Což stiskl on jí díve ruku?"

„Ne, ona jemu."

„To je vc uvážení hodná. Ona mu stiskla ruku. A jak on si

to vykládal?"

„Dobe."
„Vy mne svým „dobe" usmrtíte. Kdo tak mluvívá, ví obyejn

více nežli povídá. Doktore, mla jsem vás za upímnjšího pítele."

„Všecky jalové kombinace rovnají se mi k smrti, milostpaní."

„Hedvika byla dnes celé dopoledne v Zástrovském dole. Kdy
by se tam byla sešla s Ledvinou ! Vy jste s ní pišel do zámku, tuším,

že jste tak za obda vypravoval?"
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„&cl jsem zrovna od Pišvejce."

„Jak jste ji shledal?"

„Záila radostí, ncbyloli to od spšnjší chze."

„Vy máte oko jako ostíž, mn to také pipadlo na mysl, že je

všecka jinší než jindy bývá."

„Možná, že to od mých pilulek?"

„Jdte, s vámi není nikdy poádné ei, hned jste tu a hned

zas kdes. Vte mi, oni se tam spolu sešli."

Doktor pokril rameny.

V tom zaklepáno na dvée. Do pokoje vrazila jemnostpaní Lípová

a v patách za ní Krescinka. První pohled na n vštil, že jsou mrzut
rozileny, ano poboueny. Krescinka sama nemla daleko do pláe.

Paní Lípová držela v ruce otevené psaní. Papír se chvl.

„Co pak máte," oslovila babika píchozí povstavši ze kesla.

Paní Lípová mrskla okem po doktorovi a podala matce list.

„Tu máš, matinko; ti sama, uvidíš," odvtila hlasem trpkým.

Doktor se zdvíhal k odchodu.

„Jen sete, pane doktore," pravila Krescinka jaksi pichlav;

„uvidíte aspo, jakým jste byl dobrým prorokem."

Doktor zstal. Stará paní vzala ze stolku ped sebou brejle,

posadila si je na nos a jala se ísti. Krescinka pistoupila k druhému

oknu a dívala se ven. Milostpaní pemítala listy v Bazaru na prádel-

níku ležícím.

Obecná pomlka.

„Pišlo na mou," petrhla babika trapné ticho list skládajíc

„a není to ani ponejprv ani naposledy."

Vzavši si odtuchu pokraovala po kantorsku dkladn: „Jakou

cenu doktor Samec u mne má, povdla jsem ti, paní dcero, beze vší

ohrádky. Mladý muž, jenž upádá si známost s dívkou z hodného

domu ale tak opatrn, aby nic si pi tom nezadal; jenž, když táž

dívka je nevstou jiného muže zasnoubenou, znova o ni stojí a ruku

svou jí nabízí, a když nebyl jak se sluší a patí odbyt, za ní k jejím

píbuzným pijíždí; jenž poznav tam bohatší její sestenici s bývalou

svou milenkou podskon se rozdvojí a sestenici vdavek chtivé hory

doly nadjí nadlá, že vn ji z pamti nepustí a co nejdíve pi-

jede , by ve vší poestnosti za ruku její žádal ; takový mladý muž,

pravím já, stará Slezanovská, nejen že nemá ani kusá charakteru

v sob, ale on ani za to nestojí, by si ty, dcero, s jeho psaním na

mne chodila."

Dlouhá tato perioda sebrala plíce babiiny tak, že nkolikkrát

si musely oddechnouti, než stará paní dále mluviti mohla.

„Ty jsi mu, dcero, bez toho že návodem Krescininým psala

a bez pochyby že velmi zdvoile, aby nás na svátek Lípv vzácnou

svou návštvou poctil. A co odpovídá k tomu pán ze a ženich

z Drážan a Nadjkova? Odpisuje vám rovnž tak velmi zdvoile, že

není rodem z Berouna; a že by mu sice velice lichotilo, kdy by svou

nepatrnou osobou svátek papínkv spolu s vámi mohl oslavovati, le
bohužel, že není mu lze; že má nevstu v Praze a že na ten as se

již zadal . . . Jdte mi k šípku, s tím milým doktorem Samcem !
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Bez pochyby, že když odtud z Polonii odjíždl, zastavil se dole v mst
v gruntovních hnihách a tebas i u advokátv, a když to, co nalezl,

nebylo mu dosti po chuti a vli, že se po jiné penžnjší partii ohledl.

A ty, paní dcero, a panna Krescinka sedíte pkn na holikách, jako by

vás truhlá k nim piklížil."

Milostpaní Lípová zardla se nevolí a hnvem. Tak peprného

výkladu se do své matky nenadálá. A k tomu ke všemu sedl tu

ješt doktor Sluka, jenž, a byl s ní a Krescinkou jaksi v komplottu,

pece k rodin, nenáležel, a jak známo bylo, rád se nehodám jiných

lidí zasmál.

„Máš dnes, matinko," odpovídala kysele, „na mne a Krescinku

píliš oste nabroušeno. Ostatn nesedíme my dv samy na holikách

;

pan doktor tuto dopluje náš trojlístek."

„Pan doktor mne v Horách ke všemu navedl, babiko," vyjelo

ze zlostné Krescinky. „Kdy by nebylo jeho, nebyla bych ani o doktora

Samce stála."

Babika spráskla samým udivením ruce a zvolala: „Vy, doktore,

takový lilosof, spolujete se s hloupými ženskými za takovým úelem?"
„Co se týe té hlouposti nezapomínej, matinko, že nejsi také

mužským," ozvala se milostpaní Lípová.

„Cesty filosofv mnohdy rzno a podivno bží," odpovídal rychle

doktor babice. „Což je o porážku na kídle, milostpaní, když jen

hlavní voj obdrží pole. Ostatn ekl jsem slen Krescince, že musí

se ženským svým vtipem o to postarati, aby pan doktor Samec k ní

se pevážil. Což mohu za to odpovídati, že ten vtip byl asi o nco
krátký; bylo nutno jej trochu nastaviti."

„Pane doktore," rozhorlovala se milostpaní, „vy házíte obvyklými

svými špikami po mém dítti!"

„On se mn ješt uštpan vysmívá!" naíkala Krescinka.

„Ticho, ticho, pusíte mne k slovu," domáhala se vlády babika,

„naposledy si vjedete ješt do vlasv. Kdo pak to zas klepá?"

Klepot ozval se po druhé a silnji.

„Dále," kikla babika.

Dvée se otevely, a do pokoje vstoupila Hedvika a za ní —
Ledvina.

Do babiky, milostpaní Lípové a do Krescinky jako by byl hrom
udeil. Jen doktor sedl pokojn ani brvou nepohnuv. 1 píchozí se

oba zarazili ; nevdli, že Krescinka je s matkou u babiky. V oku

Hcdviiné zakmitl zvláštní démantový blesk asi jako u lovka bývá,

když vidí, že si na nkom schladiti mže dlouho zdržovanou žábu.

„Pivádím ti, babiko," ujala se slova Hedvika, „pana Ledvinu.

Rád by s tebou promluvil."

Babika se probrala zatím z úžasu a vyskoivši z lcnošky pra-

vila živé a chvatn: „Ty mi jej pivádíš!?" — Na to obrátivši se

k doktorovi rychle dodala: „Vy doktore, vy šibalc ! A on mn nic

neckne! To je tedy to vítzství na hlavním voji?"

Doktor pitakal. Krescinka zatahala matinku za sukni.

„Jak vidím." ozvala se milostpaní Lipová, „má to býti soukromuá.

porada, pi níž bychom byly nezvanými hostmi."
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„O nikoli, tetinko, jsem tomu od srdce rádu, že jsme vás tu

u babiky zastihli," namítala Hedvika.

„Odložte již, ty dcero a ty Krescinko, všecku kyselost," chlá-

cholila babika dceru i vnuku. „Nevídáno, doktor Samec ani za to

nestojí. A si již s pánem bohem vezme tu Pražanku, proto ti tvá

rozmarína, Krescinko, ješt neuschla."

Oko Hedviino vzplanulo a utkvlo na vteinu na zkormoucené
Krescince, jež si zlostí hryzla pysky.

„Picházíme," pravila Hedvika na každé slovo kladouc draz,
„abychom se tob, babiko, vám tetinko, a tob Krescinko a milému
našemu panu doktorovi pedstavili jakožto snoubenci, již ode dneška
ráno tak jsou spolu zajedno , že nic nás více neroztrhne. Neníli

pravda, Emane?"
„Gratuluji k druhému zasnoubení," odsekla chladn milostpaní

Lípová.

„Já rovnž tak," pidala Krescinka ješt pichlavji.

„Jsem pesvdena, Krescinko, že ti to pání jde od srdce,"

prohodila drazn Hedvika.

Stará paní, jíž oi zmokvaly, pistoupila k snoubencm a vzala

každého z nich za jednu ruku.

„Pane Ledvino, Hedviko," pravila k nim, „vy jste mi udlali rovnž
takovou radost, jako pekvapení. Budte jen jednou duší a jedním teleni

a bh vám dá štstí, jež se vám tak snadno nezvrtne. Nebo štstí vaše

vám rychle nesvdilo, bojem a útrapami musili jste si ho zasloužiti."

Milostpaní a Krescinka podaly snoubencm chladn ruku a po-

rouely se.

Babika jich ani slovem nezdržovala, a když odešli, zavedla snou-

bence na pohovku a posadila je vedle sebe, Ledvinu v právo a Hedviku
v levo. Držíc je za ruce vybízela je: „A te mi, dti, rychle poví-

dejte, jak se všecko sbhlo. Zante od verejška, jak jste si ped
kostelem podali ruce. A vy, pane doktore, pisednte k nám ke stolu."

1 nastalo povídání a vyptávání, jež trvalo až do samého veera
a jež, kdy bychom je vypisovali, nijakými novotami by nás nevábilo.

Jen tu i onde za hovoru vyšlo mnohé zlaté zrno z úst staré paní Sle-

zanovské. Tak prohodila jednou k Hedvice: „Vidíš, dít, náhlá láska,

jež rodí se z prvního pohledu, z prvního stisknutí ruky, z prvního

vzdechu, nemá stálosti pro život. Ale láska, která jako tvoje zaíná
z uznávání hodnosti ženichovy, ta roste pak a sílí se vdomím, že

pivinul nás k sob šlechetný muž, a stane se posléze tak istou

a svatou, že šastn jí potíráme všecky ty lopoty a trampoty, kterých

bh na tom svt nikoho neušetí."

Bylo již hvzdno na obloze, když Ledvina s doktorem Slukou

odjíždli k Podboí.

XXIV.

Byl poslední den v roce. A byly teprva dv hodiny s poledne,

pece svtlost denní nelišila se hrubé od šera veerního. Krajina,

s jejížto vzácnjšími obyvateli tenástvo své jsem obeznámil, byla
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nudná a trudná jako duše mrzoutova. Husté mlhy zastíraly okolní

horstvo a stahovaly ohzor, nad nímž pnula se nízká klenba oblohy

smutnošedé. Na zemi všude byla mrtvá blost snhová, a i ernou
zele smrin, jež místy od ní se odrážejíc oku se vdila, protrhovaly

husté chumáe snhové, pod nimiž vtve se prohýbaly. Rezavý vítr fuel

a huel šírou krajinou. Zima tuze nebylo.

Uprosted mlh a závjí, mrazv a vtrv rozkvítalo mladé štstí

rodinné v panském dom na Podhoí. Jak málo teba je ku štstí

!

Dv teplá, milující srdce postaí k nmu. Vždy je štstí jen blahý cit,

že máme libostí nad dostatek. A pi srdci milujícím nedobereš se

nikdy dna. Svatbu mli Eman a Hedvika ješt ped adventem. Ledvina

ml ovšem smutek po otci, le ani babika Polomská nenamítala mnoho
proti svatb. Zesnulec byl sešlý vkem a stonal dlouhá léta. Úmrtí jeho

bylo pro i pro dti více dobrodním nežli žalostnou událostí. Jinak

nemla v stálost Hedviinu zcela pevné víry, a když si Ledvina mladou

ženuška svou od oltáe odvádl, byla tomu z toho srdce ráda.

Mladí manželé stáli v jídeln u okna hovoíce a ob chvíli se lí-

bajíce. Oekávali hosti na dnešní veer : doktora Sluku a setníka Krá-

lovce. Vdli jist, že pijedou ped soumrakem ; neb za tmy byly

cesty na Podhoí tém nesjízdný. Zatím zaal venku poletovati suíh,

a za tvrt hodinky padalo ho husto. Lotinka, jež do konce starého

roku si vymínila vésti domácí hospodáství, vybhla ped dm a na-

slouchala, nepináŠíli vítr hlahol rolniek od Polomi. Z té strany

ml Královec pijeti. Oko jí zazáilo radostí. Bylo slyšeti rolniky.

Nedbajíc snhu a chumelenice bžela setníkovi kus ze dvora naproti.

Zapadané san pijíždly. Tomeš spativ Lotinku vyvinul se z ko-

žichu, vyskoil k nevst a sevel ji do náruí. Když za sanmi
vcházeli do dvora, vjíždl drahými vraty protjšími doktor Sluka.

Eman a Hedvika ekali již na prahu domovním na nj.

„Hosté se scházejí," žertoval doktor se setníkem se objímaje;

„jsouli pak koláe v peci'?"

„Jsou už dávno z pece," odvtila Lotinka.

„To jest jejich štstí," pipojil doktor; „neb jinak by se asi

chudáci spálily, když tu má sleinka naše své drahé dvojí sukno."

„Váš humor žádná slota neumoí," piznával mu setník barvu.

„Bohu díky," odvtil doktor. „Rtu je proti nmu hadr. On
nezmrzne mi ani pi ticeti pod nulou. Le nestjme v síni. Ideál

mého humoru je pro tu chvíli dobe vytopený pokoj."

Celá spolenost vešla do Emanova pokoje v pízemí a bavila se

hovorem, v nmž jiskry z hlavy doktorovy a -ctníkovy sem a tam lí-

taly. První ztratila se Lotinka, aby se podívala na „njakou tu bozi

svainu" do kuchyn. Královec nemel dlouho stání, upláchl za ní. Za
Královcem odešla mladá paní, by vyhnula se doktorovým vtipm, jež

skládal dnes v „nevázané ei u
. Na konec zbyl jen doktor s Ledvinou.

„Pro boha vás prosím, co poád robíte, doktore?" tázal se Led-

vina. „Od svatby vás Podhoí nevidlo."

„lovk je nevdné zvíe," odvtil doktor; „a abytte \y /. té

pravdy se nevyjímal a díkami mne nenudil, zstal jsem radji v tom

svém zabednném a zasypaném Tuskulum."
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„Co vám náleží, to vás neujde," pijal mu Ledvina e. „U mne
aspo zásluhy kluzko nestojí, a teba jste se mi z ruky vymykal jako
úho."

Doktor nastril mlky Ledvinoví pravici, kterou mu tento co nej-

srdenji stiskl.

„Jsme hotovi," doložil vesele doktor.

„Nejsme," namítal Ledvina. „Chci sice po vaší vli klobouk
nechati na hlav a pes to mám hromadu otázek na jazyku, k nimž
odpov mi musíte dáti."

„Vyložte je na stl; dám se do nich. Tedy: pedkem a nej-

prve ..."

„Všechen náš svt na dv míle dokola, ani mne po mnoho let

naší známosti nevyjímaje, má vás za rozhodného nepítele krásné pleti

a všeho, co s ní souvisí, jako: milostných pletek, snoubení, vdavek . .
."

„Klep, ješitnosti, titrností .
."

„Necht mne domluviti, doktore. A jste se mne ujal úinn a

zejm se ke mn vyslovil, že z pátelství k mé osob o to se posta-

ráte, by Hedvika poznala chybu svou, by znova láskou ke mn se roz-

nítila ..."

„Vaše perioda si nevykrauje práv podle kopyta Veleslavínova."

„Nemohu si v rozumu svém srovnati, byste vy z pouhého ke mn
pátelství se byl podjal té ožehavé úlohy. Pemýšlel jsem o tom dost

a dost, abych se vám podíval do karet, než nedospl jsem k žádnému
jinému závru, nežli k tomu, že popud zcela jiný vás k tomu povznítil,

abyste pracoval za mne o vci, jež vašemu smýšlení o ženách nebyla

nijak pístojna. eknte mi, doktore, pod svou duší, který byl ten pravý

popud vašeho jednání pro mne?"

„Já filosofuji ze života pro život, píteli," vykládal doktor tak

prost, jako by mluvil o povtrnosti
;

„a kopnuli o njaký problém, ne-

nechám ho ležeti, nýbrž zvednu jej a hledám opt jen ze skuteného
života pro nj výklad a rozešení. Jiný dkaz mne nenasytí; jsem práv
doktor Sluka. Z problemv, jež se mi životem namanuly, vypadá jeden

takto : Žena nezná sama od sebe nikdy to, co my rozumní muži láskou

nazýváme. Ona toho také nikdy nepozná, a kdy by sto let pletla pun-

ochy neb vyšívala novely, jestliže nenabhne na pst upímnému muži,

který vytrvalostí a obtovností svou jí ukáže a o tom pesvdí, co

taková láska je. Pak ovšem dá se od nho pivésti k pravému štstí,

jemuž neublíží všecky ty dvaeetiliberky vezdejší psoty. Ten problém

živ mi zakmitl myslí, když jste mi vypravoval o koši, kterým vás bý-

valá nevsta vaše tak nešastn piklopila. Když lovk mnohostran
vzdlaný, jenž právo, dobro, krásu za více má nežli za veerní oblaky

zbrklých poetv, a k tomu ticetišestiletý jako vy, pro nešastnou lásku

revolverem si chce hlavu vyléiti, pak zajisté má tu pravou lásku. Vy
jste tedy pro dkaz mého problému byl jako ušit. Hedvika mi byla

ženou v obecnosti, a bylo jen teba opatrn k vám ji pichylovati, byste

na venek od sebe se neodtrhli. Já ovšem užil k tomu i prostedkv na

pohled praobyejných, ale což naplat: Rafael zpodobuje svj ideál

poteboval k tomu i šttin z vepe. Tak okypoval jsem jen pdu
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v Hedviin mysli, by za píhodné doby pijala z vás nauení a vzešla

z ní pšenice pravé lásky. A konec koncorum byl, že jsem problém svj
vyhodil z pytle záhad a vepsal si nový paragraf v tobolku pravdy.

Možná, že by se i beze mne bylo stalo, co se stalo, ale pak nebyl

bych vidl na své oi, co jsem vidti musil, chtlli jsem to vdti.
Pro to jsem se vám nabídl, že vám k Hedvice pomohu."

„A vy, doktore, žijete spokojen v tom zapomenutém, Starohorském

zákoutí?"

„K službám, píteli Ledvino. A prost tch hloupých spoleenských

pout dýchám tam tak hezky voln jako kyprá díví adra, když od-

hodila šnrovaku."

„Ješt nco, doktore. Za tch nkolik nedl, co jsme svoji, jest

Hedvika ke mn uinná upímnost. Le v tom slunením svtle její

duše«vidím pece njaký stín, njaké tajemství, jež patrn ji chvílemi

tísní a pikalujc ta lazurná zrcádka její duše. Bojím se skoro, po tom

tajemství pátrati. Ml bych ktomu njakou stopu, ale ta sama v sob
se mi tratí. Snad souvisí nkterak její tajemství s historií Podhorskou.

Asi týden ped vánoními svátky byl jsem za dležitým ízením v mst
po celý den. Nechtla se mnou tam jeti. Jak mi pak Lotinka vypra-

vovala, hrabala se prý Hedvika ve starých skriptech a špargálích, jichž

je v staré komoe dole kolik beden. Co byste myslil, doktore, po em
asi pátrá?"

„Snad hledala papíry pod koláe."

„Vy nevíte, doktore, nic o tom tajemství?"

„Vím."

„Že víte?! Prosím vás, povzte mi z pátelství, co o tom víte.''

„To musí vám vaše milostpaní sama povdíti."

Ledvina vyskoil. V tom otevely se dvée, a setník s obma
dámami picházel slavn ohlašovat, že svaina už netrpliv stojí na stole.

Všichni odešli nahoru a pojedše dali se pi lamp do eí, jež

nemly konce, leda když se rozléhal smích ze vtip, jež si setník i doktor

takoka v ruce podávali. Jen Ledvina byl ponkud zamlklý, a ženuška

jeho kradí se po nm ohlížela zpytujíc asi, co toho píinou. Jemný

ženský domysl vedl ji ovšem ke pravé stop, ale joviální tvá dokto-

rova neposkytovala jí podntu k dalšímu výkladu. Za hovoru zatím

ubíhaly besedníkm našim hodiny jako vlny po ece, a Lotince bylo

opt do kuchyn poodjíti, by ohledla se po veei. Setník, jemuž dnes

kuchaské umní nad obyej vonlo, vykradl se po chvíli za ní, aby,

jak doktor jej pomlouval, pomohl Lotince polévati peeni. Tím nadešla

Ledvinoví píhodná chvíle, by pomocí doktorovou, tajemství lledviina

se dopátral.

I vypravoval doktorovi za novinu, že Hedvika na Podhoí se vrhá

aa Stadium historické, a pipojil k tomu teplou otázku, co o tom soudí.

zdali dáma Vbec jakožto ..djepi-kyné" mnže li natrhati vavínu

Doktor odpovdl, že by si musil díve na to dohe šnupnouti, mv
by na tu kulatou otázku mohl dáti stojatou odpov; prozatím

ali- myslí, kdy/ muž /.a okolnosti mže býti dobrým, l>;i výborným

kuchaem, že i dáma vyspti by mohla vdobron „djepiskyni", doklá-
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daje, že závisí všecko na idei, již spanilá badatelka v historických

svých studiích hledá. Jeli ta idea ženského pohlaví, že se historická

dáma mže dopracovati znamenitých výsledkv.

„Za jakou ideou naše Hedvika se ubírá v labyrint badatelský,

nevím," pokraoval Ledvina. „Zavdila by se nám každým spsobem,
kdy by nám ji svtle projevila."

Hedvika byla jako na trní. Chvíli se rozpakovala hledajíc žer-

tovnou odpov. Le žert jí byl v té chvíli dalek. Protož odvtila
zcela vážn: „Idea má je zcela ženská; zrovna tak dobrá jako pkná.
Ztajila jsem ji posud ped tebou, Emane, protože se mi s ní nijak ne-

chtlo do svtla. Dlouho ped tím než jsme den po smrti otce tvého

sešli se náhodou v Zástrovském dole, kde jsem poprvé poznala velikou

tvou mravní cenu, byla jsem už skoro zcela tvojí. A píinou toho

byla idea, o které nyní mluvíme, a kterou v ztemnlé duši mé probudil

pan doktor tuto. Jednou v nedli vypravoval mi v zámecké zahrad
v Polomi o kletb, jež od dávných asv leží na panském dom Pod-

horském a pod níž i tob, zcela bezvinnému muži, jest strádat a úpt.
Idea, sta se se mnou co sta, s tebe a rodu tvého tuto kletbu sníti

a smýti, pronikla mne a ovládla takovou silou, že jsem už byla tvojí

v ase, za kterého jsi ješt nevdk i vinu mou v srdci svém oplakával.

Nediv se, že jsem se hrabala v starých aktech dole v komoe, kdy/.

tebe doma nebylo. Práhla jsem jen žádostí poznati více z djin Podbof,
než znala jsem z úst pana doktora. Bohužel nenalezla jsem žádných

starých letopisv, o nž mi šlo."

Všecek pekvapen hledl Eman brzy na Hedviku brzy na doktora.

„Pro živý bh, o jaké kletb to mluvíš, Hedviko," zvolal udiven

když se odmlela.

„O té, jež ti dobe známa, že již od sta let nikdo z Podhorských
pán pes nejlepší vli a snahu svou se nemže oženiti."

„Jaktživ jsem o nem takovém neslyšel," namítal Ledvina.

„A doktore, vy jste takovou bajku zcela opravdiv Hedvice na nos

povsil?!"

„Byl jsem tak smlým," odpovídal olympicky klidn doktor. „Slavík

jde na erva, pstruh na mušku, dívka na romantiku. Vzdlaná, i jak je

móda íkati : emancipovaná dívka není z jiných, le musí se jí ta ro-

mantika prisoliti tragikou, aby si z ní mohla pekapati ideu, jež ji

pak více z klepet nepustí. Jak zkušenos uí, nebyly to pro mne žádné

áry získati vám vzdornou slenu Hedviku a vykroužiti z ní pro vás

zlatou ženušku. Tragicky romantickou báchoru svou zašil jsem do

vdné ornice. Vykonala, co jí bylo vykonati. Travda, lhal jsem a prosím

za to zkroušen za absoluci, ale lež pravd podobná za píhodného
asu více zmže než pravda, jež se nám podobá lži. Budme praktití

a ceme události podle výsledku, a výsledek mého jednání je dobrý."

„A co tomu íkáš ty, Hedviko?" otazoval se Ledvina.

„Že jsme my ženy prapodivní tvorové," odvtila po chvíli jeho

paní. „Kde bychom nejvíce vidti mly, býváme krátkého zraku. Kdy
by nebyl šibal doktor pro mne nevdl pomoci báchorou, byla bych

teba propásla štstí, jež po druhé by se mi v život nenaskytlo. A to

btsti jsi ty. Emane muj."
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Eman vyskoil a stiskl v náruí žínku rozkoší kynoucí. Dokto-
rovi to objetí trochu dlouho trvalo ; vytratil se z jídelny.

Lotinka dodržela smutek po otci. Le hned po nm odvážel si

ji setník Královec jakožto drahou svou ženušku do Vídn.
Doktor žil zas jako prvé ve svém zabednném Tuskulum Staro-

horském. Nemlli nic užitenjšího na práci, ležel zas ve svém zami-

lovaném Shakespearovi.

Josef Ressel.

Píspvkem k historii lodního šroubu napsal

Ladislav Hajniš.

Paroplavba slaví letošním rokem své sedmdesátileté narozeniny,

ítámeli totiž její život od onch dob, kdy Fultonv parník konal první

své plavby na ece Hudsonu. Nebyly to ovšem první pokusy toho

druhu, neb po zdokonalení parního stroje Wattem snažil se velký

poet muž (mezi nimi i sám Watt) pispsobiti nový motor k úelm
dopravy po vod i po zemi ; ano podobné pokusy vyskytují se již

mnohem díve: plul ku p. práv sto let ped Fultonem (1707) ne-

šastný Denis Papin se svým nemotorným parníkem po Fuld z Mai-
burku do Mindenu, kde však jeho lod od surových lodník rozbita. ')

Od dob Fultonových datuje však paroplavba moderní, a jest tedy

rok 1807 v skutku jakýmsi rozhraním mezi dobou pokus a skuteným
zavedením nového spsobu dopravy.

Hledíce zpt na vývoj paroplavby nemžeme neuznati, jak dležitý

vliv mlo zavedení šroubu vedle starších koles lopatkových, i jest pi-
rozeno, že v dob, kde sob pipomínáme první poátky paroplavhy,

vnujeme vtší pozornost též historii lodního šroubu.

Z dlouhé ady jmen, spojených s vývojem pístroje, toho má pro

nás zvláštní zajímavost jméno našeho krajana Josefa Jlessla, muže,

jehož snahám se ku zdaru nedostávalo pomra anglických. Chceme
v tomto lánku podati krátký nástin života Resslova, jak jej sestaviti

lze z nkolika spis a listin uložených v archivu ober Pražské. -)

Jest však postavení Resslovo v historii šroubu tak zvláštní, a pftsobeni

jeho líeno zhusta s hledišt tak jednostranného, že zdá se nám býti

ké Reitlinger se v biografii Rentov zmiuje o této plavb a dodává,

.dass aach der Raddampfer in Dentschland erfhnden wmpIc- (gtr.29)

iní/, parník prohlašuje *jaksi n nmecký vynáles, aé Papin byl

Francouz, a Reitlinger sám jinde pravi str. 22.): „Ala ob inl&ndischer
• '/", and nichl vielmehr inlindišcher Qeisi in Fragc klmel" chtje

tím ííci. |e ironb by byl /.ustal vynálezem rakouským, i kdy by stroj

se byl zhotovil \ Anglií. 81 <l m » facinnt idem, non esl Ideml
i Laskavosti pana archiváe <lr. Emlera bylo nám dovoleno, niiti tchto

sjíisu. /.are/, tuto povinny «lík (ryslovnjeme.



764 £• Hájniš:

nutno, abychom nejprve naznaili stanovisko, jaké vi djinám vynále/

a vynálezc zaujímáme, a jak zejména pohlížíme na tak zvané nároky

prioritní. Platí zajisté i zde, co Ilumholdt pronesl o historii kosmi-

ckého vdní, ') že totiž „líení její bohužel nedá se docela odlouiti

od trapných spor o právo prioritní;" ím krititji však si poínáme,
tím více ustupují do pozadí tyto spory, majíce hlavní pramen svj
v motivech osobních a v národní evnivosti.

Stopujemeli vývoj nkterého vynálezu, shledáváme, že se nejprve

objevuje v tvaru více mén dokonalém u rzných osob, bu souasn
neb v rozliných dobách a krajích : snaha, vyhovti urité uznané po-

teb, vede v rozliných hlavách k neodvislému navržení týchže neb

podobných prostedk, vedle ehož postupuje také uvdomlé zdoko-

nalování návrh pedchozích. Konen podaí se nkomu uvésti nový

vynález do života praktického : muž ten pak prohlašován bývá za

„vlastního" vynálezce. Ihned vystupují však zastavatelé tch, kteí již

díve podobnou vc byli navrhli, ale z tch neb onch píin ji ve

skutek uvésti nemohli. Každý z tchto zastavatel snaží se pak

dokázati „prioritu" svého chránnce, což dje se obyejn tak stran-

nicky, že vše, co díve bylo, prohlašuje se za bezcenné, vše pozdjší

pak za plagiát. Kritická historie ovšem nemže pipustiti takového

jednání, ona stopuje vynález ve všech jeho fásích a dává každému,

což jeho jest. Pi mnohých dležitých vynálezech má skoro každý

národ své vynálezce, jimžto pisuzuje prioritu.

Priorita vykládá se pravideln tak, že z celé ady lidí, kteí

zabývali se uritou vcí, jednomu náleží postavení výminené. Ptámeli

se však, kterému, jsou odpovdi rozliné. Jedni tvrdí, že tomu, kdo

po prvé myšlenku vyslovil, na jejímž základ pozdji vynález se vyvinul,

jiní opt, že tomu, kdo vynález po prvé do života praktického uvedl

neb uvésti se pokusil. Avšak vtšina vynálezc pokouší se o to, aby

vynález svj ve skutek uvedli, teba nám djiny o tchto pokusech

zhusta nieho nevyprávly. Celá otázka soustedí se pak v tom, pro
pokusy toho neb onoho se nezdaily. Píiny toho mohou však býti

bezpoetné, a spory o platnosti a váze tchto píin vedly už v skutku

k nejtrapnjším hádkám, které sloužily toliko k tomu, aby historii

vynález hyzdily. A úel tchto hádek? Ten jest vždy více mén osobní. ")

Cosi podobného spatujeme pi historii šroubu. I tato idea

objevuje se v nejrozmanitjších dobách a krajích, tu dokonaleji, tu

mén dokonale — a to ovšem nejživji po letech šedesátých minulého

století, kde parní stroj zaal petvoovati celý obor lidské práce. Když
pak se poalo pomýšleti na pohybování lodí parou, užito ovšem zprvu

známých už koles lopatkových; pi pokusech na prplavech ukazovalo

se však vlnobití zpsobené tmito kolesy velmi škodným a pomýšleno

tedy na klidnjší spsob propulse. To byl jeden z mnoha pramen,
z nichž pak návrhy na rozmanité aparáty hnací se rodily — mezi nimi

byly též návrhy elící k použití plochy šroubové neb podobných tvar.

') Kosmos, II. díl, B. VIL
2
) Podotýkáme, že mluvíme zde o cen nárok prioritních pro historii;

pro vynálezce samého ovšem praktická priorita má dležitost obchodní,

což však sem nepatí.
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Uvážímeli , že praktické použití tchto návrh muselo se potkati

s velikými ohtížemi — bylo ku p. tehdáž nesnadno dáti šroubu nutný

rychlý bh — nesmíme se diviti, že nový propeller se neujal. Nicmén
mají všecky tyto návrhy svou cenu historickou a toliko úplná neznalost

vci neb zúmyslná strannost mže pronésti o tchto projektech úsudek

takový, jak to iní Reitlinger v biogratii Resslov (str. 17.), kde

porovnává (velmi duchapln !) tyto návrhy s teletem o pti nohách a

považuje šroub vedle kormidla umístný za takový nesmysl, že praví

:

„Wer hátte sich mit einer solchen Vorriehtung auf die offene See

gewagt?" Dnes však ím dále tím více ujímá se dvojitý šroub, kde

z každé strany kormidla upevnn jest jeden šroub, který práv tak,

jak to Reitlinger s jakýmsi opovržením líí, „dem Stosszahne cines

Ehers vergleichbar" z trupu lodního vynívá.

Takovéto úsudky jsou vážnosti pedmtu velice na újmu; však

bohužel musíme íci, že vtší ást životopis, o nichž zde mluvím, psána

jest tímto spsobem, kterým památka Resslova velmi špatn se ctí.

S nechutí teme takové hyperboly, v jakých si libuje zvlášt Reitlinger,

který ku p. praví (n. u. m. str. 37.) „. . . er beseitigt das Einolen und

Schmieren der Maschinen, bewaldet Istrien, entwássert Sumpfe und

bcwássert die Sandebenen Aegyptens." Du sublirae au ridicule il n*y

a (|'un pas! Teba jen dodati: „na papíe — u
a zamýšlený dojem

zvrací se v opak. Uvádíme tyto vci jen proto, abychom upozornili

na to, jak nedstojn sob mnozí biografové Resslovi poínají, a jak

nebezpené takové jednání jest pro vážnost jména Resslova ve svt
technickém. Prohlašujíce každý krok Resslv za obdivuhodný, zamí-

tajíce práce jeho pedchdc co bezcenné a snižujíce dílo jeho násled-

níka f
) nevzbuzují Resslovi sympatie, jichž jeho život líený proste

bez pepínání v plné míe zasluhuje. Jen lidé nepatrní mají potebí

panegyrik.

Postavení Resslovo v historii šroubu jest asi toto: I on — jako

jiní ped ním — navrhl (a dle vší pravd podobnosti úpln nezávisle

na pedchdcích) -roub co hnací aparát lodní. Neúnavné jeho innosti

podailo se pemoci veškery (a to nemalé) pekážky tak, žr došlo

i k pokusm ve velkém, zde však pekazila veškerý další vývoj ne-

úprosná force majeur Terstské policie. S trpkým pocitem pohlížíme

na toto neomluvitelné jednání Terstských úadu, jímž pirozený postop

dležitého vynálezu zaražen a oprávnné nadje nadaného muže v zá-

rodku udušeny. Není pochyby, Že by bez této nevasné intervence

1 byl pivedl svj vynález tam. kam šroub piveden teprve 10 let

pozdji Smithem a Ericsonera. To také jest pramenem všech sporu

o priorit Resslov.

Jestliže historie výkonné mechaniky líí jen vývoj idei bez ohledá

na jich uvedení do života. >tavíme myšlenku ReSslOVO do celé ady
projekt uinných ped nim i po nm — vykazujíce ji pro uepopí-

.. praví ku p. Reitlinger (ibidem p. 33) : „Daher lieasSmitfa sich 1839

eiue verbesserte (ríchtíger anrch einen gifleklichen Znfall gebrochene)

Schranbe patentiren," .-i skoro doslovn totéž pifce Littrovi ve svém
pojednání o priorit R 6). (Není to ovšem onen sktvný

Littrow, nýbrž jeho bj i

18
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ratclnou dokonalost místo estné: Ressel jest nám pak jedním z tch,
v jichž duchu vtlila se myšlenka vznášející se takka ve vzduchu celé

doby. Sleduj emeli však vývoj skutené, prakticky opotebené páro-

plavby, a uvádímeli jména muž, kteí mli rozhodný vliv na tento

vývoj : pak Ressla mezi n vaditi nemžeme. Nebyla to jeho vina,

že ho mezi nimi nenalézáme — on mohl zaujmouti místo vynikající:

tím však mu nenahradíme, co mu hylo za živa odepeno, když jej po
smrti vnucujeme do postavení, kam dostoupiti jsme mu nedali, dokud
žil. Obyejn zapomíná se na rozdíl, jaký jest mezi historickou a

osobní hodnotou lovka; historická hodnota mí se jedin tím, co

kdo skuten vykonal v život veejném, hodnota osobní však i tím,

co vykonati mohl. in Resslv, a jest nepopiratelným dokladem jeho

geniálnosti a jeho vloh, zstal pece bez patrného v^ivu na paroplavbu,

ovšem ne vinou jeho. Jest to namnoze pomísení osobní a histo-

rické hodnoty Resslovy , co v sporech o jeho priorit iní celou

vc temnou.

Pistupujeme nyní k životopisu Resslov založeném na spisech

doloji uvedených. Použili jsme z nich fakt týkajících se života Resslova,

lííme však život jeho prost a bez nedstojného pepínání. Ceníce

vysoko osobní zásluhy Resslovy, jeho pilnost a snahu, i to, co vykonal,

litujeme, že okolnosti tak malicherné a pímo odporné nadaného muže
toho zbavily postavení, jakého právem v historii paroplavby zaujímati

mohl. To naše stanovisko: prosté sice exaltace, ale, jak doufáme,

spravedlivé ku všem : k Resslovi samému i k jeho pedchdcm a

následníkm.

Nežli však ponem vyprávti život Resslv, uvedeme ony spisy,

z nichž toto líení erpáno, a podotýkáme ješt, že vše, co k Resslovi

samému se vztahuje, založeno jest výhradn na tchto pramenech. Jak
již podotknuto, uloženy tyto spisy v mstském archivu Pražském, a sice

pod spolenou signaturou II, C, 50. jsouce v jednch deskách svázány.

Obsahuje pak tato sbírka následující spisy :

A. Joscph Ressel, der Erfinder des Schraubendampfers. Fest-

schrift zur Enthúllungsfeier des Rcsseldenhnales in Wien am
18. Jánner 1803 vom Dr. Edmund Reitlinger, Docent der F/iysik

an der k. k. Univcrsitát in Wien. Wien 1803, W. Braumuller.
(Krom pedmluvy 43 stran.) Mli jsme již píležitost poukázati

k tomu, v jakém duchu tento životopis jest psán. Co však se týe
fakt v nm uložených, mže býti pokládán za spolehlivý, ježto (jak

spisovatel praví) je zdlán na základ „nových, ped tím neznámých
pramenv, jež k tomu úelu poskytl syn zvnlého, Jindich Ressel.

Na „nmectví" Resslovo klade tento spis ovšem veliký draz. *)

B. Gutachten uber die Frioritdt Josef Ressels in der Au-
wendung des Schranbenpropellers auf die Dampfschiffahrt als Referát
Sr. Hochivohlgcboren des Hcrreu Heinrich Jlitter von Liitrow,

k. k. Fregatten-Capitan, Director der k. k. nautischen und Handels-
ákademie zu Triest, dem Comité fár das Ressel-Monument mit-

') lánek
r,Ressel

u v Slovníku Nauném, podepsaný šifrou „Mý", jest

doslovný peklad tohoto spisu s vynecháním nkterýeli míst ;i a nko-
lika necetnými dodatky.
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getheilt mittelst liohen k. k. Kitstenl. Statthalterei-Prásidial-Erlasses

vom 19. Mai 180.2. Nr. 878/P. Triest, Buchdruckerei des Ósterr.

Lloijd. (Dobrozdání datováno dne 27. dubna 1861.) Spis tento ml
by znanou cenu, kdy by byly pipojeny k nmu etné pílohy, k nimžto

se v textu odvolává (mezi nimi Resslovo pojednání o šroubu a jeho

autobiografie).

C. Opis nmeckého pekladu listiny, kterou udílí staroslavné

msto Chrudim estné mšanství Jindichu Resslovi (synu). Dato-
vána jest tato listina na den svatých apoštol Petra a Pavla léta

Pán 1861.

D. Výpis z asopisu: „Archiv fhr Secircsen" Mittheiliuigen

aús don Gebiete der Kautik, drs Schiffbau- und Maschinemeesens,
der ArtiUerie, Wasserbauten etc. Druck von C. Geróls Sohu in

Wien. Heft II. Februar 18G7. Scite73. „JosefRessel, der Erfinder
der Schraubenschiffe." Jest to ást lánku, v nmž se sdluje, že

Nmci v Americe žijící ujavše se zásluh „svého krajana" Ressla

hodlají mu postaviti pomník, a že akademie vd ve Washingtonu jedno-

hlasn uznala prioritu Resslovu co vynálezce lodního šroubu. Konen
pipomíná se. že i v Anglii zásluhy Resslovy docházejí uznání (s pouká-
záním na asopis „Artizan", únor 1867).

E. Opis listi)/)/, v níž se Resslovi sdluje, že ministerstvo ne-

mže pistoupiti k jeho návrhu , týkajícího se zaízení pneumatické
pošty mezi Vídní a Terstem Listina tato má datum 8. února 1854,

a íslo 233 (ministerstva obchodu). Podepsán jest Rosner.

F. íslo Fremdenblattu, ze dne 12. bezna 1875, íslo 71.

obsahuje struné djiny pneumatických drah a pošt s vytknutím Resslova

úastenství v tchto otázkách. Podepsán jest lánek šifrou H. R.

(Heinrich Ressel?)

(i. Biographie des Joseph Ressel, k. k. Marine-Forst-Intendent
tmd Erfinder der Schraubcndampfschiffahrt. Triest, Buchdruckerei
(Os bsterr. Lloyd 1857. (Stran 14.) Struný životopis Resslv, v n-
kterých udáních íselných nezcela spolehlivý.

II. Biografia die Giuseppe Ressel, intendenie forestale presso
I' i. r. Moina da gueru, inventore deW appliecustone delt' eJice

tdla navigaeione a vapore. Publicata per cura di mm comitato for-

matosi 'til' oggetto di onorare la memoria di lux eolV erigerU tm

[mento. Trieste, tipoprafia del Lloyd austriaco. 1858. (Stran 47.)

Tento italský životopis shoduje se namnoze doslovn b pedešlým, však

hojnjší a zvlášt tím dležitý, že podává * píloh, jimiž umožnna
jakási kontrola všech udání, a jež poskytuji jasnjší názor o <lu-

leiitéjších momentech Resslovy odborné innosti.

I. Listina, kterou odevzdává bc (dne 14. záí 1858) životopis

i;, -luv (G neb 11?) archivu mstskému. Podepsán .H'I>. Worowka.
K. Konen pipojeno pojednáni o etzové paroplavb na Du-

naji od Jindicha Ressla (syna), vydané r. 1871, spis to, který patrn
sem nenáleží.

V následujícím líení živol B iva budeme se odvolávati k tmto
ipisAro udávajíce krátce jen písmena A ii a pipojujíce ješt

íslo stránky.
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Josef Ludvík František Iiessel narodil se dne 29. ervna 1793
v Chrudimi v dom . 98. ') Otec jeho Antonín Heman Iiessel, císaský

úedník, byl rodem Sas, kdežto matka Resslova, rozená Konviko v;i,

byla eškou. 2
)

Doba, v níž Ressl se narodil, byla v politickém a sociálním ži-

vot boulivá; avšak i na poli praktické mechaniky dly se rozhodné

pevraty. Byla to doba , v níž parní stroj , zdokonalen geniálním

Wattem, nastoupil vítznou svou pou po svt, a kde lovk, ozbrojen

jsa novou, mohutnou silou, obracel pozornost svou k cílm nejsm-
lejším. Jestliže se již ped Wattem pokoušeli užiti páry k rozmanitým

úelm, nabyly pokusy tyto teprve pravého života a významu, když

parnímu stroji udlen Wattem tvar, v nmž co pravý Próteus mohl se

pispsobiti úelm všem. Jak pirozeno, jeví se zvlášt ilá snaha

na poli dopravy po zemi i po vod, a jest známo, že z tchto snah

— postupn ale jist — vyvinul se na poátku našeho století systém

paroplavby a železnic. Co pak zvlášt se týe pedmtu nám zde nej-

bližšího, totiž lodního šroubu, objevují se již od dávných dob pokusy

o upotebení Archimedova šroubu neb píbuzných tvar ke hnaní lun
a lodí. Nepíšeme systematickou historii šroubu a uvedeme tedy na

doklad jen nkolik jmen. Z doby ped narozením Resslovým jmenují

se mezi jinými Duquet (1727), Paucton (1768), Bramáh (1785),

Seguin (1792) a, což nejzajímavjší, i Watt. Když se totiž dr. Small

radil s Wattem o upotebení páry na lodích, položil mu Watt v listu

ze dne 30. záí 1770 mezi jiným i tuto otázku: „Pomyslil jste již

na veslo spirální nebo chcete míti dv kola'?" souasn znázornil smysl

svých slov pipojenou skizzou Archimedova šroubu. Jest to jeden

ze mnohých pípad , kde anticipoval Watt pokroky , které teprve

mnohem pozdji byly ve skutek uvedeny. Z doby Resslova dít -tví

jmenujeme ješt Littletona (1784), Fultona (1794 neb 1798), Cart-

wrighta (1798) a Shorter-a (1800 neb 1802). Také Francouz Ddtléry

navrhl prý (r. 1S03) „une hélice imraergée".

Rozumí se ostatn samo sebou, že veškery tyto a etné jiné

návrhy zstaly bud na papíe, neb dokaly se toliko krátkého života

v nkolika pokusech, a že vešly teprve v širší známost, když zdailé

provedení lodního šroubu obrátilo pozornost odborník k jeho historii.

Avšak vrame se opt k Resslovi. R. 1806, tedy v stáí 13 let,

vstoupil Rcssel na gymnasium v Linci, odkudž r. 1809 dán na dlo-
steleckou školu v Budjovicích. 3

) Zde setrval až do r. 1811 a vzd-
lávaje se vedením setníka Smoly v theoretickém i praktickém dlo-
stelcctví položil základ k budoucím svým studiím mathematickým.

R. 1812 vstoupil Ressel na universitu ve Vídni chtje studovati me-

') Dm ten oznaen nyní tabulkou s nápisem : „V tomto dome narozen
jest dne 29. ervna 1793 Josef Ressel, vynálezce parní lodi šroubové. 11

(H. Appendice I.)

'•) Tyto údaje jsou dle II. App. I. 29.,^ kde se sdluje list p. Ludvika
Gallata z Chrudimi o této vci. Životopis G. pokládal oba rodie
Resslovy za S.-isy, nebo praví: „Sein Eltern, rechtschaffene , aus
Sachsen eingewanderte wohíhabende Leut." (pag. 4.)

Do této dob)- padají první zdailé pokusy Fultonovy v Americe (1807).
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dicinn.
l
) V pravd však se zabývá] rznými obory a vnoval zvláštní

péi studiu mathematiky a fysiky, v nmž nalézal nejvtší zálibu. Z této

doby datují první jeho návrhy lodního šroubu. Zprvu chtl užiti šroubu

k ízení balon, pi emž ml na mysli elektinu eo hnací sílu, pozdji
však obrátil svou pozornost k plavb, a výkres z onch dob zacho-

vaný ukazuje, že již tehdáž navrhoval uspoádání, jaké pozdji pro-

vedl. -) Šroub na tomto výkresu naznaený sestává ze dvou ploch

šroubových, jichž krajní šroubovice má stoupání 50°; z každé plochy

užito pl závitu. Umístní šroubu jest takové, jaké posud u jedno-

duchých šroub lodních jest obyejem : k zádi lodi jest totiž (v rovin
stedové) pipojen vertikální rám, jehož zadní strana nese kormidlo,

kdežto uvnit rámu uložen jest šroub. Výkres ukazuje šroub nezcela

ponoený, což by ovšem bylo úinku jeho ponkud na újmu. Celkem
však mžeme íci, že tento projekt jest platným dkazem Resslova

dmyslu, zvlášt uvážímeli, že Resscl nebyl odborníkem v písném slova

smyslu. Znalli Ressel nkteré návrhy starší , nedá se ovšem zjistiti,

avšak teba je byl znal. celým uspoádáním svého šroubu vynikl roz-

hodn nad n. K pohybu propelleru navrhoval také již tehdy stroj

o dvou cylindrech rozliného prmru , tedy tak zvané soustavy

Woolfovy. a
j

V této mnohoslibné innosti zastihla Ressla první z onch nehod,

jimiž jeho život jest tak bohat. Rodie jeho totiž pozbyli jmní svého

a nebyli více s to, aby vedli potebný náklad na synovy studie. Ne-

zbývalo tedy Resslovi nic než nastoupiti novou dráhu, a tak se stalo,

že ucházel se o pijetí do Mariabrunnské školy lesnické (1814). Zprvu

byl odmrštn pro pílišnou prý slabost prsou, kterýž dvod jej nemálo

mrzel. Chtje si pece zjednati pístup do Mariabrunnu, obrátil se

k císai Františkovi, a ježto ze svého úmyslu — ucházeti se pímo
o audienci — byl zrazován, domohl se slyšení cestou indirektní, a sice

za pomoci krajana svého cis. komorníka Jelínka. Ressel, jsa dovedný

kreslíc, zhotovil totiž pod lupou 4
) miniaturní obraz bitvy u Lipska;

Jelínek zmínil se císai o tomto obraze, a tak dostalo se Resslovi pí-

stupu k panovníkovi, kterému se zalíbil netoliko obraz ale i Ressel

sám, tak že, když tento svou žádost za pijetí do lesnické školy ped-
nesl, obdržel netoliko slib, že pijat bude, ale pipovédna mu též pe-

nžitá podpora z privátních dchod císaových.

Jsa takto podporován vstoupil Ressel r. 1814 do lesnické školy.

kde vzornou pilností vynikal, tak že i uitelm svým mohl býti nápo-

mocen pi vyuování mladších chovanc ústav. :,

» Souasn podpo-

roval také chudé rodie své povolav je k -ob a staraje se všemožn
o jich výživu pracemi, které podnikal ve svých prázdných hodinách.

Enirato nel 1812 neb" Universita di Vienna per arvi il eorso <li me-

dicína" (H, l.i.

Facmmile toho výkresu podáno v II. Appendice III. Datován jeal tento

výkres dne 1. kvtna 1812 v Vídni, a podepsán Resslem.

to stroje navrženy ji/, v minutém století rTornblowerem a zdokona-

leny okolo r. 1804 Wbolfem.
4

) Veškeré životopisy (A, < ;
. II pravi „pod mikroskopem'!.

i dokazuje se /.vlastním vysvdením, které Resslovi udlil již 18. ervna
í-il pro£ Hoseh, a které otištno jest v 11. Appendice II.
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V tuto dobu padá anglický patent Trevithickv (1815), který

Bavrhaje ku pohybu lodí „šnek neb šroub neb nkolik kídel sea-

déných kosmo kolem osy na zádi, boku neb píd lodi." *) Avšak

i Ressel neustal pracovati o své myšlence, a téhož roku (1815) za-

znamenal nové uspoádání šroubu, jímž umožuje se použití jeho co

kormidla,-) kterouž myšlenku pozdji (1852) ješt dále zdokonalil.

V Mariabrunnu zstal Ressel do r. 1817, kdy stal se lesním

v Platerjachu v Krajin 3
) se služným asi 700 zl. Ped svým od-

chodem z Mariabrunnu vnoval ješt císai Františku na dkaz vd-
nosti jiný miniaturní obraz pedstavující bitvu u Aspru, což, dle na-

šeho zdání, více vyznauje onu dobu než osobnost Resslovu. V novém

postavení svém seznámil a spátelil se Ressel se stavebním asistentem

Školou (nepochybn krajanem), který žil v Novém Mst nad Krkou,

a piln si s ním dopisoval i pozdji, když Platerjach opustil. 4
)

Ze života Resslova v Krajin vypravuje Reitlinger anekdotu,

kterou k vidi úplnosti zde sdlujeme. Jeda kdysi rozsáhlými oborami

byl Ressel napaden od tí loupežník a úpln obrán, toliko jeho slu-

žební k byl mu ponechán. Po nkolika dnech dostavili se však tito

ti loupežníci v noci k bytu Resslovu a pinesli opt pobrané vci,

nebo se byli mezi tím dovdli , že oloupili všeobecn oblíbeného

lesníka Platerjašského. Ressel vyšel z domu, aby své vci pijal a za-

choval si ti;'; život, nebo v témže okamžiku spadl v jeho ložnici strop.

R. 182 1 pesazen Ressel do Terstu v hodnosti lesního správce

(Waldmeister, Conservatore forestale) a nabyl takto píležitosti, aby

z vlastního názoru seznal požadavky plavby. Zde také sepsal po-

jednáni „Populáre Abhandlung uber die Beniitzung der unentgeltlichen

Naturkráfte zur Befahrung der Eisenbahnen, zum P>ctriebe der Land-

maschinen aller Art, der Bergwerke, der Miihlen etc, zur Euhvasserung

der Seen, Smpfe, Bergwerke, zur Bewasserung der Lándereien and

zur Vermehrung der Industrie, also eiu Ersatz fiir das Dampfmaschinen-

wesen zu Lande, 5
) kde mezi jiným navrhl také dopravu pneumatickou,

která v nejnovjší dob
t
takové dležitosti nabyla. Jako ostatní spisy

Resslovy zstal i tento v rukopise a zachoval se v jeho pozstalosti.

R. 1823 navrhl Ressel novou busolu, v níž mly býti odstranny

všecky nedokonalosti pocházející ze škodných vliv vnjších , ku p.
z magnetické inklinace, 6

) a v téže dob zabýval se také otázkou do-

J

) „A worm oi serew or a number of leaves placed obliquely round an

axis at the stern, sidc or bow of a ship." Viz Engineering, 1871,

1. díl, p. 446. — ) G, 12. — II, 20.
3
) Životopis A klade jmenování toto do února 1817, kdežto životopisy

6 a H kladou je na rok 1816. Co se týe místa, praví A.: ., Platerjach

in Krain", G pouze „Forster in OberkrsÁn", kdežto H: „Agente forestale

nella Carniola inferiore. Nemohl jsem se místa Platerjachu dopíditi,

leží však zajisté blízko Nového Msta nad Krkou (Neustadt an der Gurkj.
4

)
Nkteré z Resslových dopisu uveejnny v Triester Zeitung (A. 12.).

r

) Datum toho spisu udává se rozlin. K „Fremdenblattu" (F) udává se

rok 1821, v biogr. A rok 1826, a v biogr. II (App. VIII., kde hlavní

rukopisy jmenovit se uvádjí) rok 1827.
s
) O tomto, jako o ostatních vynálezech Resslových, krom šroubu, není

možno pronésti úsudek, ježto krom jmen nic se neuvádí. Busola uvádí

se v G. 13-H. 16.
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cela jiného druhu, totiž konscrvovúním emení vojenského, o kte-

rémž pedmtu nalézá se mezi jeho rukopisv pojednání datované

v lednu 1824. «)

Brzy však vrátil se k ohlíbené své myšlence , totiž ku šroubu

lodnímu, s nímž roku 1625 konal již pokusy v malém. 2
) Rukopisné

pojednání z tchto dob (1826) „o výhodách lodního šroubu u po-
rovnání s kolesy lopatkovými" 3

) dokazuje, že Ressel jasn znal

výhodnost svého vynálezu, i jednalo se mu tedy o to, aby vtšími po-

kusy úsudky své prakticky potvrdil. Avšak již pi tchto prvních

krocích bylo mu zápasiti s obtížemi, neb nemaje sám prostedk k pro-

vedení vtšího pokusu musel hledati podpory u jiných , a jakkoliv

mnohým svj vynález pedložil a vysvtlil, pece nikdo nechtl se od-

vážiti sebe menšího nákladu na tuto vc , až konen obchodníci

Julian & Tositti uvolili se zapraviti asi 60 zl. za zhotovení 18palco-

vého (475 millimetrového) šroubu a poskytnouti malou lodici, s níž

pak Ressel zdailé pokusy provedl užívaje ku pohybování šroubu dvou

muž. 4
) To bylo r. 1826. V týž as vypracoval Ressel také jiný

projekt; navrhl totiž spsob, jak by se síly proudu mohlo užití ku po-

hybování lodi proti témuž proudu. Vc tato — na první pohled

absurdní — jest ovšem možná, a byla v novjší dob provedena ve

tvaru ponkud zmnném, užito totiž proudu ku pohybování povozu

(po koleji vedle eky neb prplavu položené) ve smru proti proudu

elícím.') Xa tento vynález obdržel Ressel první svj patent, dato-

vaný ze dne 23. listopadu 1826.

Krátce po tom obdržel patent druhý a sice na elní svj vynález,

lodní šroub, aneb, jak patent praví: „na vynález kola podobajícího se

šroubu bez konce, jež má sloužiti k pohybování lodí, jakož i být

hnacím kolem pro mlýny." 6
) Patent tento, platný na dv léta, dán

jest nejv. rozhodnutím ze dne 11. února 1827 a sdlen Resslovi

(prostednictvím Terstského magistrátu) guberniálním výnosem ze dne

21. bezna 1827. 7
) Dle Littrowa 8

) byl v tomto patentu také obsažen

Šroub umístný v píd lodi.

Nyní nastala nejdležitjší doba v život Resslov, nebo nabyv

z pokus pesvdení o cen svého vynálezu, snažil se uvésti jej do

života praktického. Obchodníci Julian a Tositti, kteí podporovali jej

pi prvním pokusu, nemli však prostedk dostatených, aby byli mohli

') II. 4">. Appcndice VIII.
:

) II. 9.

Výtah ?) z tohoto rukopisu podán (vlažsky) v II. :;.">. Appendice IV.

Datum není uvedeno, avšak I.iftrow klade jej na rok 1826. K. U
\. 19. <;. 7. II. '•>. SrOttb zhotovil Terstský mechanik Hermami.

ito vynález pipomínají všeekv biografie. (Viz také II. :*!». App. VI.

„Eleneo delle PatentL") „Lo-"' protiproudová Opírá se pomocí kol

o dno eišt a takto po eišti se pohybuje proti prondu. Není tedy

podstatného rozdílu mezi lodí protiproudovou a ..povozem- nahoe
uvedeným.

o slova uvedena v II. 88. App. V., kde otištn výnos Terstského

. istrátu. jímž .-.délui ilovi, že patent obdržel.

il. 39. App' VI. .. FL 88. App. V.
"

!;. I. Na doklad uvádí Littrow 2. díl patentního archivu c. k. polyt.

ústavu Vídenského (str. 184.1.
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pistoupiti k návrhm jeho elícím ku zaízení paroplavby šroubové

na ekách, moiéh a jezerech rakouských. Ressel, maje patent, v ruce,

snažil se tedy sestaviti spolenost akciovou, a hotovil se již ku roze-

slání litograovanýeh (a ccnsurovaných) pozvání, když Terstské edi-
telstvo policejní toto rozesílání zapovdlo. ') Píinou této zapovdí
byly, jak se zdá, remonstrace Angliana Morgana, který na základ
výhradního privileje konal pravidelné plavby s parníkem kolesovým
mezi Terstem a Benátkami. ")

Od této chvíle Morgan všemožn se snažil, aby Resslovi pro-

vedení jeho patentu pekazil. Morganv parník nevyhovoval sice všem
požadavkm obecenstva, které dávalo namnoze pednost starým lodicím

plachetním, avšak jest pirozeno, že Morgan výsadu svou houževn
bránil. Ressel pak musil hledti, aby sob tuto tra plavební otevel,

nebo, plavby z Terstu v jiných smrech nemohly býti tak výnosné.

Celý spor vrcholil v otázce, vztahujc-li se privilej Morganv na paro-

plavbu vbec, neb toliko na plavbu s parníky kolesovými. Jakkoli

v dob udlení privileje ovšem pouze tyto parníky všeobecn byly

známými, není rozhodnutí této otázky tak jednoduché a samozejmé,
jak Resslovi životopiscové pedpokládati se zdají. Nemžeme se ovsem
touto otázkou — v podstat právnickou — zabývati, a litujeme toliko,

že Ressel povoláním svým byl poután k uritému místu, jinak zajisté

mohl nalézti dosti jiných výnosných tratí, kde by byl mohl beze všech

pekážek vynález svj provésti. Ježto však byl poután k Terstu, ne-

zbývalo mu ovšem než rekurrovati proti nárokm Morganovým, což

také v ervnu 1827 uinil. 3
)

Avšak ani uprosted tchto svízel neustával Ressel vymýšleti

nové konstrukce v rzných oborech mechaniky, a jest zajisté zajímavé,

že i v stavb mlýn již ped plstoletím navrhl zaízení, které dnes

(hlavn co soustava Haggenmacherova) valem se šíí. Jsou to tak

zvané mlýny válcové, kde zrní nedrtí se mezi rovnými plochami dvou
kamen, nýbrž rozmílá se oblými povrchy kovových neb jiných válc.

Patent Resslv na tyto mlýny válcové datuje se ze dne 9. ervence 1827. 4
)

Dne 12. bezna 1828 (tedy 3
/± roku po zadání rekursu) zamít-

nuto odvolání Resslovo, a výhradní právo Morganovo na plavby mezi

Terstem a Benátkami potvrzeno. 5
) Tím však spor nebyl ukonen a

proces tento táhne se ješt delší dobu. Snaže se, aby svj vynález

pece ku platnosti pivedl, zpsobil Ressel, že sestoupilo se r. 1828
nkolik obchodník Tcrstských ve spolek, který postavení šroubového

parníku podniknouti ml, což Ressel v ervenci 1828 vlád oznámil.*)

') A. 20.
a
) Spory s Morganem zpsobily Resslovi nejvíce obtíží, a Ressel byl by
uinil bez pochyby nejlépe, kdy by se byl s Morganem spojil.

:t

) B. 3.

') H. 39. App. VI. Nemajíce popisu Resslových mlýn nemžeme ovšem
o nich pronésti úsudek. R. 1820 zaídil Ressel v Terstu parní mlýn
s tmito válci, protože však akcionái zavedli nkteré zmny, nezdail
se pokus (G. 11. H. 18). Jiné mlýny toho druhu, od Ressla zízené.
byly v St. Denis ve Francii a v Pešti (H. 18). — 5

) B. 3.
i
) B. 3. — Musíme zde podotknouti, že celé tyto partie — od té doby,
co se Ressel odlouil od Julia a Tosittiho až ku spojení jeho s Fon-
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Tato spolenost však brzy se rozpadla a sice tím, že nejpodnikavjší

její len odsthoval se i s rodinou do Ameriky. *) Tu naskytla se

nenadále Resslovi píležitost, aby vynález svj zavedl v cizin. Seznámili;

se totiž s jistým Biulmanim, který byl dlouho meškal v Egypt a

který Ressla vybídl, aby zhotovil pro tehdejšího pašu egyptského,

Mehmeda Aliho, model lodice šroubové. Ressel uposlechl, a model

zalíbil se Mehmedu Alimu tak, že Budmanimu a Resslovi dostalo se

vyzvání, aby dodali tyi parníky šroubové, každý o síle 30 koní,

pro plavbu po Nilu, pi emž jim arci slíben plat hned po dodání

lodí, avšak odepena jim všeliká záloha. Tím ovšem celé podniknutí

se zmailo, neb ani Budmani ani Ressel nemli dosti penz, aby na

vlastní náklad parníky postaviti mohli. Nesmíme se diviti, že práv
v Egypt našel Resslv vynález píznivého pijetí ; bylt Mehmed Ali

muž smlý, znající pokroky evropské a byl ctižádostí veden k tomu,

aby tyto pokroky zavádl do zem Faraón.
Bohužel nedovolily neblahé pomry Resslovi, aby této píležitosti

užil, i uinil tedy ješt poslední pokus o provedení patentu v Rakousku.

I podailo se mu nalézti muže, který se ukázal volným spojiti se

s Resslem, postaviti vtší parník šroubový a podnikati pozdji plavby

z Terstu do okolí. Byl to Terstský obchodník Carlo Ottavio Fontána, -)

Fontána, vida hlavní pekážku ve sporech s Morganera, poslal

hned v záí 1828 Ressla do Vídn, aby tam tyto spory urovnati hledl.

Ve Vídni jednal Ressel v této píin s dvorním kancléem hrabtem
Saurau, který novému podniku slíbil svou podporu, uinil však pod-

mínkou, že celá lod* i se strojem musí býti výrobkem domácím t. j.

rakouským. Fontána nechtje zbaviti se pízn vlády, svolil k tmto
podmínkám, a Ressel naléhal na to, aby stroj byl zhotoven v Anglii,

ježto stavba stroj byla v Rakousku za onch dob ješt velice nedo-

konalá. Šroub i lod dány již díve do práce, a sice sveno zhotovení

Šroubu opt mechaniku Hermannovi, kdežto lod stavl Zanon na
lodnici Panfili

;

3
) zbýval tedy ješt stroj, jejž Fontána, maje zetel

k podmínkám Saurauovým, objednal v záí 1828 v továrn barona

tanou — jsou v životopisech velmi nejasné. Co se tye hned prvních
krok Kesslových po rozchodu jeho s Julianem a Tosittim . vypravuje
A. toliko o úmyslu Resslov utvoiti spolenost pro plavbu Šroubovou.
n.i všech ekách atd.. Littrow (B) na základ úedních listin praví:

„v beznu 1 ^2 7 'sedmika je v mstském exemplái inkoustem vepsána)
oznamuje Kose], že se utvoila spolenost, která zamýšlí postaviti

parník šroubový a podnikati plavby do Monfalcone a Istrie." VG.all.
tato akciová spolenost pln schází a hned po odstoupení Julia a

íttiho následuje spolek nkolika obchodník (o nmž zde nahoe
jee) a pak spolek 8 Fontánou. Kombinovali jsme ty vci dle možnosti,

hlavni váha padá bez toho jen na to, že Ressel inil, se byl, aby
vynález svj uvedl do života.

7. — H. 10. Že zde mínna táže spolenost, jejíž sestoupení Ressel
v éervenci r. 1828 byl oznámil B. 8 I, jest OVSena jen vlastní naše

kombinace.
-') Dne 6. zái 1828 oznamuje Ressel, že vstoupil ve spolek s obchodníkem

Fontánou, který nastupuje na místo rozpadnuvšího se .spolku ob-
chodníku (B. li.

'•,, Piieme -Panfili" dle italského II. i. a Reitlinger píše „Pamfili" a (!.

.PanliMi.-
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Baldacciho u Sv. Štpána ve Štýrsku, jejímž editelem byl tehdáž

jakýsi Fiehtncr. *) Stroj tento ml sílu G koní, a Ressel byl naléhal

na rozmry vtší.

V této dob jest nám také zaznamenati nové potvrzení práv

M orgánových, neb dekretem dvorní komory ze dne 8. íjna 1828 sdluje

si: Resslovi, že jeho patent dává mu toliko právo použiti šroubu, ne

však plaviti se mezi Terstem a Benátkami. 2
)

Tak nastal rok 1829. Hned na poátku jeho (3. ledna 1829)
obdržel Ressel patent na zvláštní spsob, jímž barviva a tísloviny

dají se z vegetabilií dobyti ve tvaru pevném, 3
) tak že snadn uschovány

a penášeny býti mohou. Tento vynález stal se Rcsslovy, jak pozdji

uvidíme, pravým pomocníkem v nouzi. Brzy po tom — 11. února 1829 —
povoleno Resslovi prodloužení jeho patentu na lodní šroub ;

4
) docházela

totiž toho roku již dvouletá lhta pvodního patentu a Ressel žádal

tedy o prodloužení lhty na dalších 13 let, kterážto opatrnost pozdji

vi byrokratickému výkladu zákon objevila se marnou.

V této dob pomýšlel Ressel na to, jak by svj nález uvedl

do ciziny a setkav se s jakýmsi Bauerem, vešel prostednictvím jeho

ve spojení s temi Francouzy (Picardem, Malarcm a Rivierem), s nimiž

o provedení šroubu ve Francii vyjednával. Pi tom sdlil veškery

podrobnosti svého vynálezu Bauerovi, což vysvítá i ze zachovaného

listu, jejž Ressel psal dne 14. února 1829 A. G. Picardovi. 5
)

V beznu toho roku (1829) spuštna nová lo Resslova na vodu,

a touže dobou dohotoven i šroub, ale stroj posud scházel, a již pl
roku bylo uplynulo od jeho objednání. Fontána poslal tedy Ressla

do Paíže, jednak aby osobn jednati mohl s Picardem a jeho sou-

druhy, jednak aby hledl nalézti továrnu, v níž by se stroj objednati

mohl, kdy by Baldacci svým závazkm nedostál.

Mezi tím udlen Resslovi opt patent, a sice na ložiska, v nichž

tení jest redukováno na minimum a mazání stává se zbyteným. Tento

patent nesoucí datum 9. bezna 1829 6
) jest posledním z patent

Resslových; a i pozdji nepestal vymýšleti nové aparáty, nevystoupil

s nimi více u veejnost.

V témž msíci (v beznu) jel Ressel do Paíže, a již v dubnu :
)

produkoval svj šroub na velkém prplavu s nejlepším úspchem. Když
však pokusy byly skoneny, nechtli francouzští obchodníci, s nimiž

Ressel nebyl se díve dohodl, pistoupiti ku smlouv. Zdaž tito Fran-

couzové Resslova vynálezu užili, nelze rozhodnouti, protože se jména

jich nenalézají v seznamu majitel francouzských patent. 8
) Následkem

této nehody octnul se Ressel v postavení velmi kritickém, jsa u velikém

mst ostaven bez podpory a bez penz, a nevda ani jak mu bude

') G. 9. — H. 12.

•) B. 4.
3

)
H. 39. App.. VI., také II. 17. — G. 12.

4

) B. 5.

"0 B. 7. List tento otištn v „Grazer Zeitung," 7. dubna 1850 (Nro. 7<Sj.

6
) H. 39. App. VI. také II. 1tí., G. 12., kde však co rok patentu (zajisté

myln) udán 1821.
-) A. 23. G. 9. — H. 12.

») Dle B. 13.
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raožno vrátiti se k rodin do Terstu. Fontána, jejž písemn o peníze

žádal, odepel mu pomoci, rakouské vyslanectví „pro nedostatek fondu" !

)

rovnž mu pomoci nemohlo, a Ressel byl tedy odkázán na náhodu.

Tu sešel se na burse s Mcssonierem, obchodníkem v barvivech
;

tomu sdlil svj nový spsob extrahování barviv, o nmž jsme díve

se zmínili a methoda ta Messonierovi tak se zalíbila, že vyzval Ressla,

aby mu dílnu dle tohoto spsobu zídil. Ale, když se to stalo, vzal

Messonier patent na vlastní jméno a odbyl Ressla nepatrnou sumou

1000 frank. ") Akoliv Ressel takto byl zbaven zasloužené odmny,
mohl se pece aspo navrátiti do Terstu, kamž v kvtnu toho roku dorazil.

Fontánu našel velmi rozmrzelého, emuž se za píinou neprakti-

ckého jednání Resslova nebudeme diviti. K pokusm však pece mlo dojíti,

a když konen stroj byl dodán a pi komisionelní prohlídce dne

4. srpna 1S29 shledán „pimeným, dokonale zhotoveným a bezpe-
ným 11

,

3
) mohlo se pistoupiti ku plavbám zkušebním. Tyto dly se

v srpnu4
) téhož roku. a ježto jsou nejdležitjším momentem v život

Elesslov, sestavíme zde vše, co o nich v uvedených spisech jest uloženo.

Zkušební parník, jemuž dáno jméno „Civetta," byl 5
) 60 rak.

stop (19 metr) dlouhý a 11 stop (3V2 metr) široký; šroub ml
5 stop (158 centimetru) v prmru, byl úplné ponoen a sestával

z pldnilicho závitu. tí

) Ponoení bylo nepochybn asi 6 stop (skoro

2 metry): Reitlinger praví Bie, že lod byla „6 Fuss hoch,'' však to

sotva mže znamenati celou výšku, neb lod musela k vli šroubu býti

ponoena nejmén na 5 stop a nemohla se pece spokojiti s palubní

\ý ;
í jedné stopy; soudíme tedy, že ono íslo u Reitlingera znamená

ponoení. Uritého udání v tchto spisech o této vci není. Co se týe
rychlosti, které ..Civetta" pi krátké své plavb dosáhla, jsou udání

rovnž nejistá. Reitlinger praví, že se rychlost rovnala G nautickým mílím

v hodin, a že pi silnjším stroji dala se oekávati rychlost 9 mil,
7
)

avšak Littrow uvádí svdectví lodního stavitele Zanona, jenž nalézal

se na palub „Civetty/ a dle nhož lod vykonala za 10 minut pl
nautické míle, 8

) což by dalo prmrnou rychlost jen tí mil. Bylo

vsak trvání pokusu píliš krátké, aby se na tato udání jakási váha

klásti mohla. Z rozmru šroubu a lodi dala by se ponkud uriti možná
rychlost plavby, kdy by rozmry stroje byly známy. Udání síly ,,6 koní"

však pí tehdejším nerationelním spsobu mení píliš nespolehlivé.

Sblížené poty zdají se OTŠem ukazovati k tomu, že rychlost G mil

byla asi nejvtší, které „Civetta"' dosáhnouti mohla. ,J

)

Tak sdluje A. 24 dle autobiografie Resslovy.
A. 25. Tam tak- sdluj. Messoier padl \ éerveneov revoluci

co setník národní obrany.

B. 5.

A praví -lni Hochsommer," ('•-. „im duli." II: „nel Luglio." Uvážimeli
však. že dli' i;. .">. skonmán stroj komisioneln I. srpna, a /.<• dle 1!. 11.

dekret polic editelství, jímž zapovídají se další pokusy, rovnž datován
srpnu, musíme souditi, že pokusy dly se v srpnu.

32. a. •_".». ») i;. 10.

K zajímavému porovnání podáváme zde vedle rozmr -Civetry* také

rozmry lodi Smhhovy z r. l^-W'.. a sice dle Bakera (Mechantsm and
Hacbine Tools):
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Pokus bylo více, ') pi vlastní zkušební plavb povstala však

v jedné z parních trub prtrž, nepochybn následkem toho, že užito

pájky mkké na míst tvrdé, ímž ovšem další plavba stala se ne-

možnou. Co však bylo toho následkem, to zasluhuje býti uchováno

potomstvu eo kulturní obrázek: Terstské policejní editelstvo zapovdlo
totiž všecky další pokusy za píinou prý jejich nebezpenosti. ") Této

otcovské péi Terstské policie dkuje Ressel za zmaení svých nadjí,

ano, jak pozdji uvidíiue, i ztrátu svého patentu.

V témž roce (1829) obdržel v Anglii patent jakýsi Pwnphrey,
který navrhoval dva šrouby na zádi lodi, a dále obchodník Gutnmerow,
jehož patent má zvláštní pro nás zajímavost. Dle svdectví Bournea
(Treatise on the screwpropeller) jest prý totiž popis Cummerowova
patentu — v nmž líeno totéž uspoádání šroubu, jaké Ressel navrhl

— psán angliinou chybnou ; a patrn složen cizincem. Ostatn Com-
merow sám udává, že mu vynález byl sdlen „by a foreigner residing

abroad." 8
) Ze tento cizinec mohl býti Bauer, jemuž Ressel veškeré

detaily svého vynálezu byl sdlil, jest pravd dosti podobno. umme

-

rowv projekt zstal ostatn, pokud povdomo, na papíe, i nelze uriti,

mlli jaký vliv na pozdjší pokusy Smithovy.

Rok, který llesslovi pipravil už tolikeré sklamání, skonil tím,

že k optovaným rekursm Morganovým vzata Resslovi všecka nadje,

že by kdy paroplavbu šroubovou mohl zavésti mezi Terstem a Be-

nátkami. V prosinci 1829 sdleno mu totiž, že dle nejvyššího rozhodnutí

ze dne 8. záí 1829 „nedá se nalézti píina, pro kterou by se

Resslovi plavba mezi Terstem a Benátkami povoliti mohla, a že by

každé takové povolení muselo býti považováno za obmezení privileje

Morganova." 4
) Tak skonil rok, který zdál se býti uren k tomu,

by jméno Resslovo slavným uinil : dodámeli k tomu, že pozdji patent

Resslv prohlášen za neplatný, protože Ressel opomenul prý v pede-
psané lht vynález svj prakticky provésti, nebudeme se diviti, že

Ressel s dalšími pracemi svými nevystupoval již u veejnost.

Pracoval dále o rozliných pedmtech technických, ale svoval
se vtším dílem jen dvrnjším pátelm, tak že o jeho innosti po

Resslova „Civetta" 1829. SniitMiv „Archimedea" 1836.

Délka <30 rak. stop = 19 metr . . . 125 angl. stop == 38 metr
Šíka 11 „ „ =3% „ ... 21 stop 10 palc = 68

10
"

Ponoeni 6 „ „ = l*/,, „(?)•• 9 „ 6 „ = 29
/10 „

Prmr šroubu 5 „ „ = l", in ,,...;>„ 9 „ =17, »

Sklon krajní šroubovice 45° 45"

Poet závitu pldruhého nejprve jedou, pak dva poloviní

Plocha šroubu asi 20Q stop = 2Q metry 26Q stop = 2 4
/I9Q metr

Pomr plochy šroubu ku stedovému
obdélníku lodi 1:3 1:8

Síla stroje 6 koní 80 koní

Rychlost 3-6 mil 9 mil.
J

) li. 6 Littrow tu sdluje, že se pi 14. pokusu stala ona nehoda.

-) li. 11. — A. 27. — G. 9. — H. 14.
:i

) A. 31. — B. 6.
4
) li. 5. — Reitlinger (A. 27) uvádí také, že Resslovi sdleno rozhodnutí

takové: „ježto Morganovi udlen privilej na pravidelné plavby, smí

Resslv parník konati jen nepravidelné plavby mezi Terstem a Be-

nátkami.'4 U Littrowa toto smšné rozhodnutí není uvedeno.
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roce 1829 svdci toliko výkresy a rukopisy zachované v jeho pozsta-

losti. Následujícího roku (1830) zahýval se ješt, jsa k tomu vládou

vybídnut, otázkou šolivarsívi a zstavil o této vci i rukopisné po-

jednání. *) Z let nejblíže píštích není žádné stopy ilejší technické

innosti Resslovy, bylo se ho asi sklamání
,

jehož doznal r. 1829,

píliš bolestn dotknulo, a nad to naléhaly na nj i starosti penžní

:

Fontána zemel, patent na lodní šroub stal se neplatným — a tak

vidl se Resscl r. 1 834 nucena vyrovnati se s ddici Fontanovými.

V téže dob zaal se v cizin lodní šroub vyvíjeti spsobem
zdailejším. Pomíjejíce Hallv „scroll-shaped propeller" (1831) a

Woodcroftuv „increasing pitch propeller" (1832) poukazujeme ku

Francouz Sauvageovi, jehož patent datuje z r. 1832. Sauvage. jemuž

Francouzové piítají prioritu vynálezu lodního šroubu, mél rovnž ne-

šastný osud: zemelf v bíd v hospitale Picpusském r. 18á7. Mnohem
šastnjší byl Smith v Anglii, který r. 1835 zaal konati pokusy

s lodním šroubem, a podporován jsa anglickým kapitálem (zejména od

Wrighta) uvedl lodní Šroub brzy do praktického života. Jeho patent

datuje, tuším, z r. 1836; o jeho první vtší lodi („Archimedu") jsme

promluvili. Brzy potom (neli souasn) proponoval také Ericson
spirální plochu co hnací aparát

;
jeho lo „John Sergeant" mla však

dva propellery, kteréhož spsobu se nyní zhusta užívá.

Z této doby datují také nové práce Resslovy. Již roku 1837
navrhl .. regenerující parní stroj,"") a roku 1839 zabýval se dle-
žitou otázkou o upravení Terstského pístavu, o emž zstavil dv
rukopisná pojednání. 3

)

Téhož roku peplul po prvé parník šroubový Atlantický oceán
— byl to Ericsonv „Robert Stockton" — a již následujícího r. (1840)
objeví] se anglický parník nového spsobu také v pístavu Terstském.

S jakým pocitem vítal jej asi ubohý, sklamaný Ressel, snadno si

pomysliti.

Avšak již byla technická innost jeho opt živjší. Roku 1840
navrhl surrogát .:n díví pro stavbu lodí,*) r. 1841 napsal nautickoH

geometrii ') a r. 1842 (neb snad již díve) vynalezl nový lis šrou-

bový*) na lisováni oliv. V tuto dobu (1842) padá také rukopis

wodnné rovin egyptských vodou z Nilu, ") zlepšení oné busoly,

kterou r. 1823 byl projektoval; dále rukopisy o spránu' plavbt

proudech moských, 8
) o novýdi nástrojích h ureni zempisné délky

II 13. App. VIII. uvedeno: Abhandlung Uber dic Ifittel mul \\ <i^.-.

um die Yersiednng dea Kochsalzes mit d. grftsstmdgtichsten Ersparniss
au Brennmmateriai a. Zcir za erreichen. Entworfen in Folge huher Bof-

tammer-Ermáchtigung vom 15, ifovember 1830... Triest nn Juni 1830.,

v ovedených datech jest omyl. to patrno; však nelze Hci, jaký.
li. II. 18. Litujeme, le neshledáváme žádného popisu toho vynálezu.

II. II. App. Vlil.
11.— II. 18. Tu se praví: Eme Presse mit Schraube »//>" Mutter,"
l"n torchis a víte senza maure."

II !.">. App. Vlil. Tento rukopis a pak jeden z onch, které jednají
<» plavb na proudech moských uveden v seznamu rukopisu jen italsky,

kdežto M ostatních podány díve nmecké tituly. Nepochybné psány
jsi, n tedy italsky. Totéž platí o „výhodách lodního Šroubu."
II 11. App. VIII. —
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a šíky, ') a návrhy h zalesnní Istrie napsané v ervnu 1842 ku
vy/vání zemského guvernéra. ")

Také rok následující (1843) jest bohat pracemi Resslovými. Toho
roku navrhl totiž cpicyJdoidální mlýn, 3

) který zrní velmi dokonale

rozmílá a dává mouku zvlášt k uschování spsobilou, dále vítrní

mlýn 4
) s vertikální osou, jejž neteba obraceti po vetru, a konen

zvláštní luební palivo pro parní stroje. 5
)

V cizin dozrála mezi tím jiná vc, o které i Ressel byl pra-

coval: v Irsku otevena totiž v této dob první veejná dráha pneuma-
tická.

c
) Bolestn muselo se také dotknouti Ressla, dovdlli se, že

r. 1840 akademie francouzská prohlásila Sauvagc za pvodního vynálezce

lodního šroubu — jemu z práce podobné vzešlo jen protivenství!

Z r. 1847 uvádíme návrh Resslv elící ku rozvádní síly ek
na vtší distance, T

) aby i vzdálenjší msta a závody jí použiti mohly.

Veškerými tmito pracemi bylo však Resslovo postavení úední
spíše /vykláno než upevnno; byl pedstaveným svým znám co „Projekt-

maeher", ehož následkem bylo asté pesazování, ano vyhrožováno mu
také, že bude dán na odpoinek. Rok 1848 v tchto pomrech zp-
sobil malý obrat k lepšímu. Ryl to totiž Ressel, který — a ml
svou rodinu v Benátkách — odkvapil do Terstu, a zde zbylou ást
rakouského lostva státu zachoval jsa na ten as skuteným koman-
dantem pístavním. Za odmnu tchto podstatných služeb a osvdené
obtavosti uinn Ressel po skoneném povstání „Marine-Forst-Intcn-

dantem" s roním služným — 800 zl., k emuž pozdji ješt 200 zl

pidáno. Své náhledy o tehdejších boulivých dobách složil Ressel ve

zvláštní pojednání co „kritické úvahy o pomrech Itálie." 8
)

Když nastaly opt klidnjší doby, obrátil Ressel svou pozornost

ku pedmtu, jímžlo už díve se byl zanášel, totiž ku pneumatické

doprav vbec. R. 1849 zaal konati pokusy v tomto oboru 9
) a již

r. 1850 navrhl nový pneumatický aparát Je vyvážení hornin z dol. ,0
)

Když pak nastala otázka, jak by se dala zaíditi doprava pes Sem-

mering, proponoval Ressel (v kvtnu 1850) dráhu pneumatickou,

kterýž návrh však (v ervnu téhož roku) od stavebního editelství ve

Vídni byl zamítnut. 11
) Touž dobou pracoval o jiných otázkách, ehož

svdectvím jsou dva z této doby pocházející rukopisy o vývozu díví
z RalcousJca, 1

") pak o píhodnosti Terstu co staveništ lodí válených. ,:i

)

11. následujícího (1851) navrhl novou lafetu pro dla lodní, 1*)

kterou úinek zpáteního rázu ml býti zmírnn a zárove obsluha

podstatn zjednodušena. Konen patlá do této doby také zlepšení

kormidelníJio šroubu, jejž byl Ressel r. 1815 navrhl. 15
)

Tu zasvitla Ressloví ješt jednou nadje, že vynález jeho ne-

zstane docela bez odmny. Cetl totiž v „Osservatore Triestino" ze

dne 18. záí 1852, že anglická admiralita vypsala cenu 20.000 liber

'j JI. U. App. VIII. — *) H. 45. App. VIII. — 3
) G. 12.—II. 18.

*) G. 11. (velmi nesmysln psáno). II. 18. — s
) H. 45. App. VIII. 6

) F.
7
)
G. 13.—H 19.

8
) H. 45. App. VIII. — '•') Viz „Fremdenblatt" (F). — J0

) G. JI. JI Jí).

—

*') Viz F. — ") II. 15. App. VIII. — ") H. 4 1. App. VIII. — » ) G IJ. Jí. JI).

15
) Reitlinger klade toto zlepšení na rok 1854 (A. 38) životopisy Q a 11 na

r. \s:,-2 (G 12. — II. 20.)
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šterlink pro toho, kdo by dokázal, že jest prvním vynálezcem lodního

šroubu. *) Ressel, doufaje, že mu bude možno dkaz ten provésti,

zaslal v listopadu téhož roku veškeré dokumenty vztahující se k této

vci do Londýna.

Oekávaje výsledek tohoto kroku pracoval Ressel dále o zdoko-

nalení pneumatické dopravy, a koncem r. 1853 uinil k ministerstvu

obchodu dotaz, nechtlali by vláda sama zíditi atmosférickou poštu

mezi Vídní a Terstem , neb za jakých podmínek by povolila zízení

akciové spolenosti k témuž úelu, naež se mu v únoru 1854 dostalo

za odpov, že vláda nemže pistoupiti k jeho návrhm. ")

Z následujících let datuje nový luební preparát ku honservo-

ráni stavebního díví lodního 3
) (1854) a rukopis jednající o d-

jinách les c. k. mariny 4
) (1855).

Po celou tu dobu ekal Ressel marn na vyízení své žádosti

v Anglii; když pak v kvtnu r. 1857 arcivévoda Ferdinand Max jel

do Londýna, obrátil se Ressel k nmu s prosbou, by se záležitosti

jeho v Anglii ujal, a odevzdal mu souasn svou autobiografii, v níž

své osudy a obtíže živ ale skromn vylíil.

Avšak než ješt o osudu své žádosti eho se dovdl, zemel R
v noci z 9. na 10. íjna 1857 v Lublani, kde na cest služební se byl

roznemohl. ;)

) Sám a opuštn skonal Ressel tak jako krátce dpe tím

(17. ervence) jiný muž. který pracoval o téže úloze: Fréderic Sanvage.

Nedlouho po smrti Resslov sdleno jeho ddicm z Londýna,

že cena admiralitou vypsaná byla rozdlena mezi nkolik anglických

kompetent, a že listiny Rcsslovy nepochybn se ztratili/. s
) Tak

možno íci, že smrt zbavila Ressla nového, trpkého sklamání.

Sledovavše život Resslv chronologicky, nezmínili jsme se o n-
kterých jeho vynálezech, kteréž v našich životopisech uvedeny jsou bez

udání asu. Chtjíce doplniti obraz innosti Resslovy seadíme tyto

vynálezy zde na konci svého pojednání. Jest to zejména zvláštní úcpa
pro hídel lodního šroubu, 7

) dále elastický šroub.*) jímž zvlášt

škodný vliv síly odstedivé má býti zmírnn (ideu k tomu prý vzal

Ressel z ocasu rybího) a nový pluli, '•') který vyžaduje jen tvrtinu

tažné síly obyejného pluhu, snadn se ídí, obrací a staví pro uritou
hloubku brázdy. K tomu bychom mohli ješt dodati rukopisy ,.o stavb

nic" ;i .." nové soustav atmosférických drah." 10
)

Koníce svou >ta vyslovujeme toliko ješt pání, aby nkdo na

základ authentiekých rukopisu a výkresu podal nám obraz technické

innosti Resslovy, jak se jeví v jeho etných vynálezech a pojednáních.

.len na základe takovém nabyli bychom jasného názoru o muži, o nmž
vlastn tak málo j<"-t známo: nestaí zajisté ayesti./mewa vynález, ne-

podali se zárove podstata jich. Co jsme tuto podali, má býti hlavn
vybídnutím k tomu, aby podán byl nkým životopis, který by vyhovl
i svta technickému. Oekáváme vyplnni tohoto páni od Byna Resslova.

li. 23. - ' Listina B. G. L2. II. 20.
;

II. 46. App. VIII.

A. li. <;. li. II. 2a •) El. 10 li'. App. VII. '•) II. 20.

EL 21. i EL 21. '• II. I'.. App. VIII.: „Vortrag Uber die

Bisenbabnarchitektnr." — „Entwnrf eines athmosph. Etollbahnsystema
cm* Ereparung der Eisenbabnschienen."
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Pod&YŠ

Ferdinand Schulz.

(Pokraování.)

S. K. Macháek nebyl básníkem ; láska k básnickému umni a

nepopiratelná obratnost pekladatelská nedovedly nahraditi v nm ne-

dostatek skuteného nadšení poetického. Dosti správn zachoval ze-

vnjší úpravu, stopový rozmr skladeb Schillerových, ale už rýmy
nechtjí se mu daiti, e básnická neustále prozrazuje svou nezvyklost

v jeho péru a celek místy ani nevyniká nad prosu ponkud malebnjší,

místy klesá i pod ni. „Jeábí IbyJcovi" byli první Machákovo tlumoení
ze Schillera. Klademe tu z nich nkteré sloky na doklad svého výroku.

Vítejte mi, družní jeábové,Ke zpv a vozu zápasení,

jenžto u Korinthu k veseleni

Rek pronárody spojuje,

lbyk bohumilý putuje.

Apollo mu zpvu lahodnosti

poskytnul, dar skladných úst i um
o holi se bere ke slavnosti

bohem nadechnutý z Regium.

Již se na vrchu tam na vysokn
Korinthský hrad jeví jeho oku,
háj tu, Poseidonv svatý byt —
vkroí do a tajný ho jme cit.

Vkol všecko ticho, jenom zbory
jeáb jej doprovázejí,

an se v hejnech hrzoplodných sbor)'

k teplu jihovému scházejí.

na moi vy moji prvodcové,
já vás za znamení dobré mám.
Jesti nyní stejný osud nám!
Z daleka s tou tužbou picházíme,
by nám páno stechy hostinské,

hostitele toho velebíme,
který hájí hlavy cizinské.

A vždy dál a dále kráí ile,

u prosted se lesa vidí mile,

tu se rychle, an jde úžinou,

vrahové dva na nj vyinou.
Strojiti se musí k ptce svaté,

ale brzo paže klesala,

jenom ontlé struny líry zlaté,

kuše natahovat neznala, atd

A Bukojemství v pekladu Machákov vypadá na poátku takto

:

K Dionysu vladai vtel
líéros se s dýkou v rouše,

pochopi vlekou ho ped vzteklouše;
„Mluv, co jsi s tou dýkou chtl V"

Škared ten na nj zaiel.
„Obec tebe prostu míti."

„Za to máš na kíži pníti."

„Rád umru, dí onen, dj se co déj,
a

aniž chci o život státi,

však chcešli milost mi dáti,

tídenní lhtu mi pej,
sestru za maže vdáti mi dej,

pítele dám v zástavu tob,
jej, ujduli, zardns sob.""

Král se zasmál co lstivý as.
a po malém rozpaku praví:

„Ti dni ti daruju zdraví,

ale vz, projdeli tento as,
a ty se nedostavíš zas,

tedy on za tebe zhyne,

tebe ale trest mine."

Ten pijde k píteli. „„"Král mne jal

život mám na kíži ztratit,

a tak svj zoumysl /.platit;

ale tídenní lhtu mi dal,

abych sestru za muže vdal,

tedy ty bu zástavou krále,

okov sprostou t v mále.

Na konci pak

:

A pítel jemu v náruí dli,

milerád spoutat se nechá,
druh ulehen odtud spchá,
a než tetí den hory obroubí,
sestru s ženichem zasnoubí,

a pée k domovu plane,

by nezameškal lhty dané.
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A dlouho zí na n podiven,

pak praví: „Vám se podailo,
vámi se srdce mé obmkilo,
a vrnost, ta není pouhý sen;

tedy pijmte v spolek i mne ten den,

neodepte to, prosb naší,

abych byl tetím v lásce vaši."

Pirovnávati tyto peklady k originálm u nás všeobecn známým,
nejeví se tu poteba, ponvadž mají v literatue naší cenu jen už dje-
pisnou. Nyní neužíváme jich, aniž bychom snad místo nich pstovali

pozdjší, lepší. Poesie Schillerova lyrická a lyricko-epická už pozbyla

u nás onoho kouzla, z kterého tšila se zde po padesát let, a kdy
bychom ji nemli v pekladech dobrých neb mén zdailých z doby

pedbeznové, nyní bychom se k ní sotva vraceli. Tím více jest pak
litovati, když v nkteré dob pro njakého básníka cizojazyného zvláštní

záliba neb náklonnost u nás se objeví, že nebýváme vždy tak šastni,

abychom dostali hned také dobré peklady aspo pedních jeho skladeb.

S. K. Macháek s veškerou svou pekladatelskou routinou nevystail

na peklad romancí a balad Schillerových, a tomu básníku pec ješt
vnoval vtší péi než Uhlandovi. „Des Sacngers Fluch," tato na

výšinách vší poesie se skvjící , všemi krásami básnického umní
bohat ozdobená romance velikého básníka švábského v peklade
Machákov hodná jest nejupímnjší soustrasti naší. Tímto smutným
pekladem Macháek nejjasnji dokázal , že poesie nebyla oborem,

pístupným jeho spisovatelské innosti. Jen nkolik slok na píklad.

Ubland :

Es stand in alten Zeiten ein Scliloss so hoch und hehr;
Weit glaens es Bber die Lande bis an daa btane fifeer,

Ind rin^s von dugen Gaerten ein bliithenreicher Kranz,
Din sprangen friche Brunnen im Regenbogenglans.

Macháek

:

Za stan .dávna vysoký, slavný zámek stál.

Lesk jeho po kraji, po moe modravé plál,

a vkol vonných zahrad vnec kvtnatý.
v tch pramenu škoivých duhy a bleekot hvzdnatý.

Hudební krása originálu zakládá se v rozmru sloky nibelunské,

s dvojitou pedrážkou v každém verši a s caesurou po tetí stop.

ý pekladatel neml o povaze té sloky ani nejmenšího tušení, a

proto onen veliký zmatek v rhytmické stráuce, onen hudební nelad

jeho pekladu. Tato vada jest pramenem všech ostatních a psobí
v neprospch pekladatele od sloky ke sloce více.

Ihland:

Dort iasz ein Btolzer Kfinig, an Land und Siegen reich.

Er sasz auf seinem Throne so Bnster und so bleieh;

1 i(iin was er simit. íst Schrecken, und was er blickt, i>t Wutli,

Dnd was er spricht, ist Geiszel, und was er Bchreibt, ist Blnt

Macháek

:

Tam sedl král zpupný, na zeni a vítzství zliohatlý,

Bedl na trn tak Bledý a zasninSilv.

Helu. co myslf, to hrza, n co bledí, to hnv,
a CO n 1 1 1 1 \ í . to niuka, a co pile, to krev.

50
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Uhland

:

Ernst nog nach diescm Schlosse ein edles Saengerpaar,
her Ein

1

in goldenen Loeken, der Andere fjran von Haar,
Dor Alte mít der Harf, der sasz :m BChmuckem Koss,
Es schritt ihm frisch zu Seite der blUhende (íonoss.

Macháek

:

Do toho zámku brali se zpvci dva v dve,
jeden šedivý, druhý zlaté kadee,
staec sedl na koni švarném B haríbu svou,
mládec mu po boku kráel s mysli ochotnou.

Jen ješt jeden doklad. Když starý pvec s mrtvolou zavražd-
ného druha opouštl hrad a pronášel trojí kletbu svou, ukázal zsinalou

tvá jinochovu hradebním sadm a pravil

:

Dasz ihr darob verdorret, dasz jedor Quell versiegt,

dasz ihr in kiinfgen Tagen verstcint, verodet liegt

V Machákov peklade zní toto místo:

byste ní švadly a všeliké prameny smáhnuly,
abyste v píští den pusté a zasuté práhnuly.

To není ani prostomluvou správn peloženo, a perla nmeckých
romancí eká u nás ješt dosud na svého umlce, rovnž jako krásná

romance Waltera Scotta o nevrném manželu Ot, jenž vypraviv se

do svaté zem na obhájení hrobu božího proti nevícím zapel kíž
a zrušil víru slíbenou své zstavené choti Alžbt, až pak od ní samé
na bojišti palestinském v kruté sei vyhledán a skolen byl.

S. K. Macháek nicmén nabyl jakési básnické slávy v literárním

obecenstvu eském , zvlášt mezi studující mládeží gymnasiální, a za-

choval ji déle než dvacet let. Až do roku 1848 vydavatel Krasoe-
níka (1823) náležel mezi mladším pokolením vlastencv k nejznámjším
a nejoblíbenjším pstitelm krásného písemnictví eského.

Krasoenik vyšel ze skutené poteby eského tenástva a na-

plnil svj úkol. Macháek všimnul sob náklonnosti, která v dosp-
lejší mládeži vlastenské, zvlášt na gymnasiích, objevovala se pro

deklamování. BylC to nepopiratelný dkaz, že plody básnické na mysl

studentskou mly mocný vliv, že poesie také u nás pronikala svým

kouzlem ducha dospívajícího vzdlanstva. Vydavatel Krasoeníka vy-

pisuje tu situaci v pedmluv, kdež praví : „Na krasoenost bral se

za nynjších as obzvlášt v Nmcích ohled, kterýž se brzy netoliko

pro užitek, jehož umní toto pináší, alebrž také pro potšení, jež

správn konané psobí, jakož každá novota v modu obrátil; a za tou

samou píinou i v naší milé vlasti za prospšnou se uznává a vše-

možn rozšiuje. Jakožto pomcky k deklamaci vyšly v Nmcích sbírky

básní obsahu rozliného, a letos vydal v Praze pan A. Klár, profesor

ve filosofii, pro své posluchae, jež k umní tomu uvádí, výbor básní

k deklamaci, ne tak pro nedostatek básní nmeckých v echách, jako

pro obsah, který k mravnému vzdlání napomáhati ml. Tím se ovšem
vydavatel poslucham svým a všechnm v krasoenní se cviícím
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velice zavdil, ale toliko Nmcm ; an echové na gymnasiích, filoso-

fických a theologických ústavech po esku s pochvalou eujíce dosa-

vade po básních k deklamaci se shánjí, a mnohý by prý o eskou
deklamaci se pokusil, kdy by jen co k deklamování bylo. Ovšem že

tolik toho nemáme a nemžeme posud míti co Nmci, ale tím haneb-

nji nám, neznámeli, co máme. Této pekážce chtje ponkud vyho-

ví ti, umínil jsem sob nco básní k deklamaci sebrati, a vida, an také

studující práv a lékaství o deklamaci se snaží, pislíbil jsem, co možná
brzy svou sbírku vydati. Tímto vydáním slib svj spluji ; zdali ale

též oekávání básní k deklamaci spsobných jsem za dost uinil, ne-

pináleží mi posuzovati. Kdo však pováží, jak nesnadno jest nalézti

báse, která by se bez ohledu na pednesení a enitele všem hlavám

a smyslm líbila, nestranný posudek nad touto vybírkou vynese. Nenit

pro uritou posluchárnu uinna, nýbrž pro všecky Cechy, kteí jediný

ve vzdlané Evrop národ divadla vlastního nemající, alespo dekla-

maci se zabývají."

Melt tedy Krasoeník úlohu zcela jinou než Jungmannova Slo-

vesnost ; chtl šíiti esthetické vzdlání mezi dorstajícími vlastenci,

obrav sob v tom ohledu za vzor ony snahy, jimž nmetí krajané

naši tehdy dali jméno „Schongeisterei", a zárove uleviti vroucí touze,

s kterou vlastenectví eské od samého poátku svého v století minulém
co nejtsnji se spojilo, touze po vlastním divadle. Pro dosažení tch
úelv vidla se zvlášt balada a romance Machákovi nejvhodnjší

pomckou. Proto jeho Krasoeník z valné ásti jest sbírkou drob-

njších básní výpravných, pvodních a peložených. Z tch, jež do

roku 1823 už sepsány a bu v asopisech bud! samostatn tištny

byly. vyškytají se v Krasoeníku : Oldich a Božena (Šafaík), Vodník,

Ptka s ještrem, Rukavika, Chod do železnice, Únos, Bitva na Ko-
sovu. Zbislav, Evrozína, Lenora, Divoký lovec, Upímná dcera (Štp-
nika). Ilomnínív skok, Prsten Polykratv (Simko), Kolovrat, Pou-
stevník, arodjnický uedlník a Mudrák hrní. To však bylo Ma-
chákovi píliš málo, a proto opakuje se pi Krasoeníku, eho už

pi Slovesnosti objevila se nevyhnutelná poteba. Musily se schváln
pro nj upraviti a složiti balady a romance nové. Macháek sám
podal dva peklady z Góthe : Ili/bák a Bh i hajadera

;
jeden z Kol-

lina: Vejvoda Leopold ped Solothuvncm ; Antonín Marek peložil

Bchillerova Potápe; Jindich Marek K. Pichlerové Založení Idáštera

brodského^ mimo vlastní skladby: Umrlí vnec, Rajská pv-
hyn a Anjelská hora

; Štpnika sepsal Brnnského draka. K tomu
pidružily sp ješt z Rukopisu Kralodvorského: Lttdiše a Lubor, Ja-

'. Beneš Hermanóv a Jelen, kteréžto skladby tu po prvé vy-

stoupily ped širší obecenstvo eské, nabízejíce se k esthetickému

požitku.

V pohádka pecházející romance Giitheova „Ber Fischer," kteráž

znázoruje touhu chorobné vzdlaností po zdravé pírod a odhaluje

tajemství vládnoucí ve spojeni srdce s obrazností, nenašla \ Machákovi
tného tlumoníka. Kdo by poznal 'iotheovu poesii v tchto slovíchV
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Voda se dme, voda huí,
rybák podle ni sedí,

ochlad se až po srdce

klidné udice hledí:

a jak sedí, a jak hledí,

rozdlí se vlnina,

z vody uhnulé vyhluí
vzhru vlhká ženština.

Zazpívala, promluvila :

„Což vyluzujcš mj plod,

vtipem lidským, klamem lidským
k uprahnuti z tchto vod?
Ml bys vidt, jak rybince
na dn blahý byt staven,

sestoupil by, jak tu sedíš.

teprv by byl pozdraven."

Kde tu je nejmenší stopa onoho božského umní, onoho kouzla,

jímž uchvacuje nás Gotheova skladba!

Das Wasser rauscht, das Wasser
Ein Fischer sasz daran, [schwoll,

Sah nach der Angel ruhevoll,

kiihl bis an's Herz hinan.

Und wie er sitzt und wie er lauscht,

Theilt sich die Fluth empor;
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib empor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:

„Was lockst du meine Brat
Mit Menschenwitz, mit Menschenliat
Jlinauf in Todcsgluth?
Ach wiisztest du, wie's Fischlein ist

So wohlig auf dera Grand,
Du sticgst hinunter, wie du bist

Und wflrdest erst gesund.

A ím dále, tím he ! Porovnejme ješt následující sloku v ori-

ginále i pekladu

:

Labt sich die liebe Sonne nicht,

Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenathmend ihr Gesicht

Nicht doppelt schoner her?
Lockt dich der tiefe Himrael nicht,

Das feuchtverklarte Blan?
Lockt dich dem cigen Angesicht
Nicht her in e\v'í>:en Thau? u

Neokívá v moi slunce,

neokívá msíek V

Nevrací se vlnozejmo
pknj lesk jich tváiek V

Nevábí t hlubé nebe
vlhkojasná modina?
Nevábí obliej tebe
sem, kde vná rosina?

Zde už netoliko poesii ale i eskému jazyku stalo se hrubé

násilí. Co tu znamenají slova : vlnozejmo, modina, rosina? — Konec jest

nejsmutnjší. Umní pláe pi slovích: „Pl ho stáhla, pl tam klesl" . .

.

Po tchto ukázkách nebude potebí dokazovati, že ani Bh
a bajadera v peklade Machákov nezachovali svou pvodní um-
leckou cenu. Za to jest mnohem utšenji ísti v Krasoeníku Schille-

rova Potápe dle A. Marka. Tu opt spatujeme opravdového zasv-
cence Mus a mistra básnické formy. Kdo zná všechny slovesné krásy,

jimiž Schiller zvlášt tuto svou výpravnou báse byl tak bohat nadal,

pisvdí, že vítzství Markovo nad obtížemi zdárného pekladu nebylo

snadné. Líení podmoského života, pebásnní onch obrazv z ta-

tajemné tn, kteréž v originálu vzbuzují nejvtší obdiv, podailo se

A. Markovi dokonale. Potáp stal se skutenou ozdobou Krasoe-
níka, a posud nedostali jsme lepšího pekladu té Schillerovy básn.
Jak plynn a s úplným bohatstvím pvodních kras tou se ty sloky:

V huení, jeku, vaí se, šiká,

jak kdy se ohe pomísí s mokem,
k nebesm až chmurná pna stíká,
bez konce tok dáví se tokem;
tak jako vzdálených hrom hmot,
jist hluk ten od spodu zbouených vod.

A hic ! v erné zamucené jám
viz co labu znikati podobu bílou,

a šíje se zjeví a obnaží rám.
ano u vod pracuje mocí a silou,

lile on to! on ve své nesa levici

íš pozdvihuje tpytící.

Z balad a romancí Jindicha Marka, v Krasoeníku se vyskytu-

jících, na pedním míst stojí Založení kláštera Vyšébrodského dle

Karoliny Piehlerové. T zde bylo potebí skuteného básníka, aby ne-
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malá umlecká cena originálu v jeho rukou neutrpla žádného sten-

ení. Rajská pvkyn jest v pravd také jen peklad z nminy.
Akoliv Marek nkolik vlastních obrazv pibásnil, pece už potkáváme

se tu se staiým známým mnichem, který vyšed ze zdi klášterních za

obrazem ráje svtem bloudil ti sta let a vrátiv se do svého bytu nikým

z nových bratí poznán nebyl, až teprv ve starých pamtech klášterních

vyhledati se musilo, kdo jest. V básni Markov vzdálil se mnich od

kláštera a zapomnl na as i na místo, jsa neustále dále a dále do

hlubokého lesa váben spanilým ptákem. Lahoda ei, živost a rychlý

postup dje iní Markovu skladbu i po starších nmeckých básních

téhož obsahu posud zajímavou. Také Anjelská hora (zíceniny v Lo-

ketsku) téhož básníka náleží mezi zdailejší pvodní romance eské.

Obsah ovšem už i v tetí desítce tohoto století také v literatue eské
ponkud zevšednlý, opotebovaný : manžel rytí zahoí prudkou žárli-

vostí proti své choti, maje ji v podezení milostného pomru s pa-

nošem, akoliv paní, nejslinjší dcera Anglie, se švarným jinochem

jen proto ráda mluvívala, že vracívala se s ním v duchu ke vzdáleným

behm své vlasti. V návalu žárlivosti, svrhne rytí cho svou se skály,

a když i panošovi tolikéž uiniti chce, strhne jej tento s sebou do

propasti.

Mén povedla se J. Markovi jiná romantická látka, Umrlí vnec.

Dj už neúinkuje, lenorství ekalo v echách ješt stále na svého

mistra, Erbena, a forma píliš chudiká

!

Ani Brnnský drak Štpnikv není v Krasoeníku obohacením

výpravného básnictví eského. Píliš zjevné a hojné reminiscence ze

Schillerovy Ptky s ještrem, jen že prosty vší umlecké krásy.

Peklady cizojazyných balad a romancí nedaily se u nás vždy

ani lepším básníkm. ( hmclenský (1825) neml se Schillerovým ry-

tíem Toggenburgem vtšího štstí než s pvodními baladami a roman-

cemi svými (1823): Fatimu, Pelka , Rženka, Souboj a Rybák.
Jest to vesms prázdné zboží. Jak Toggenburgovi v peklade Chme-
lenského se vedlo, poznáme z tchto nkolika ádkv

:

Kuhig raag ich euch erscheinen, Klidn chci byste šel ke mn,
Kuliig gehen sehn, klidn kráel zpt,
Enrer Augen stilles Weinen vašich oí pláe temné
Kanu ich nicht verstehn. nesmím rozumt.

Není vru potšitelno patiti, jak za celý jeden rok, 1825, když spo-

lenost básníkv eských byla už dosti etná, ani jediná pvodní balada

neb romance eská se nevyskytla; ani není píjemno, když stopujíce

rozvoj lyncko-epiekého básnictví eského musíme zabývati se také

klaily v. vetší ástí nezdaenými Kok 1825 byl by pro básnictví

v oddílu drobnjší epiky minul zcela bez úinku, kdy by Fr. L.

Cdakovský v druhém svazku své sbírky Slovanských národních písni
nebyl podal opét pebásnni nkterých epickýoh skladeb ruských a

srbských. Bohatýr Surovec stojí tu na pedním míst. Byla to další

prprava k mistrovským ohlasm písní ruských. —
Ni sklonku prvních '25 let v tomto století není nezajímavo uiniti

sob pehledný obraz balady a romance eské:
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1795. Puchmayer: Král Jií a Vank Všeboj (Burgcr).

V. Nejedlý: Lenka (Biirger).

Hnvkovský : Vyšehradský sloup.

Šedivý : Ukrutný myslivec (Biirger).

1707. V. Nejedlý: Bla, Nevdná dcera, Vdný syn.

Hnvkovský : Mudrák hrní, Vnislav a Bla.

1798. Puchmayer: Oklamaná nadje (Lafontaine-Gleim).

V. Nejedlý: Nemilosrdný otec.

Hnvkovský : Dudák.

1802. V. Nejedlý: Staroušek, Poustevník.

1806. J. Jungmann: Oldich a Božena, Lenora (Burgcr).

1808. V. Nejedlý: Krásná Božena.

1813. Ant. Marek: Chod do železnice (Schiller).

1814. J. Jungmann: Rukavika (Schiller).

Ant. Marek: Ptka s ještrem (Schiller), Kajícná (Stolberg).

Hnvkovský : Drahomíra, Bezhlavý knz.
Hanka : Myslibor a Mari, Svdce nevinnosti.

1815. Šafaík: Oldich a Božena.

HnvkovsJcý: Plnoní soud v Klatovech.

181G. Bezdka: Rukojemství (Schiller).

1817. Simko: Prsten Polykratv (Schiller).

1818. Bautenkranc: Poutnice (Biirger).

1820. Jungmann: arodjnický uedník (Gotbe).

J. Marek: Ubohý pastý.

V. Nejedlý : Poutnice (z anglického).

Stpnika: Knžna Kaša a lovec Bivoj.

Tomsa: Orel na Hrubé Skále, Ctiboj a Militka.

Patrka: Jaroslav Šternberk.

1821. Stpnika: Kolovrat.

Snajdr: Poustevník, Bivoj.

Kamarýt: Evrozína.

1822. Národní ve sbírce elakovského.

Celakovský: Vodník, Ti svtýlka.

Kamarýt: Milodin a Velena, Dcera mlynáova, Divoký lovec

(Brger), Únos (Burger).

Král: Poutnice (Burger).

Hollmann: Dcera pastýe z Hájová.

J. Marek: Horymírv skok.

1823. Kocián: Lesík (Gothe).

Snajdr: Jan za chrta dán.

J. Marek: Jezd pro nevstu, Anjelská hora, Rajská pvkyn,
Založení kláštera Vyšebrodského, Umrlí vnec.

Ant. Marek: Potáp (Schiller).

Stpnika: Brnnský drak.

Macháek: Rybák (Gothe), Bh a bajadera (Gothe), Vojvoda

Leopold ped Solothurnem (Collin).

Chmelenský : Fatima, Pelka, Rženka, Souboj, Rybák.

1824. Klicpera: Krkonošská kle.

J. Marek: Drahomíra, Zdenko a Míra, Pvec (Gothe).



eská balada a romance. 787

1825. Macháek: Jeábové Ibykovi (Scbiller), Rukojemství (Scbiller),

Kletba pvce (Ubland), Obenník (W. Scott).

Chmelenský : Rytí Horovín (Scbiller).

Patrno, že byl v té dob u nás dosti znaný básnický ruch,

jenž hlavn se jevil v pstování drobných skladeb lyricko-epických.

Nemén než dvacet ti jména spisovatelská shledáváme tu pod baladami

a romancemi bud pvodními bud peloženými. Však z této dlouhé

ady vynikli pouze tyi básníci eské balady a romance : Jungmann,
Ant. Marek, J. J. Marek a Fr. L. elakovský.

A hledímeli ke skladbám samým, jeví se nám vc takto : P-
vodních i peložených balad a romancí podáno bylo od roku 1795 až

do 1825 celkem 71, poet, s nímž bychom mohli býti velice spokojeni,

kdy bychom nemusili roztíditi jej na dv velmi nerovné ásti. Z tch
71 skladeb jest totiž jen 12 skuten dobrých básní, jen 12 takových,

které do literatury vplynuly, s ní trvají a zstanou. Pomr ovšem ne-

píliš radostný oku badajícímu v djinách eského umní slovesného.

A tento nepotšitelný pomr stává se ješt smutnjším, povážímeli, že

z dvanácti dobrých balad a romancí polovika jsou peklad)-

, totiž

:

Lcnora z Búrgera, Chod do železnice, Rukavika, Ptka s jesterem

a Potáp ze Schillera, arodj nicky uedlník z Gothe a Založení klá-

štera Vyšebrodského z Pichlerové. Pvodních a dobrých balad a romancí
eských až do r. 1825 máme v básnictví umlém jen tchto pt:
Oldich a Božena od Jungmanna, Ubohý pastý,

v
Horymírv skok

a Anjclská hora od J. J. Marka a Vodník od Celakovského.

Ten jest výsledek básnické innosti eské v oboru balady a

romance v prvním tvrtstoletí devatenáctého vku. Nanejvýše bychom
mohli k tomu pipojiti ješt Poutnici v pekladu Rautenkrancov a

Snajdrova Poustevníka, jakožto skladby aspo v zálib literárního ili

spise zpvného obecenstva eského vyniklé.

Národní básnictví eské, akoliv nekloní se k látkám lyricko

-

epickým, hned v první sbírce Celakovského zastoupeno jest šesti dobrými

skladbami toho druhu, vykazuje tedy až po ten as dobrých plodv více,

než básnictví umlé. (Konec oddlení prvního.)

Rozhledy literární.

eská literatura lékaská v 1. 1861—1877.

Nejvrnjším obrazem mohutnní nov probuzeného ducha eského

jest innost literární do všech obor se šíící. K poátkm básnictví

družil se mluvozpyt a brzy po tom djepis ; obraženi jsouce touto

baštou dobývali vytrvalí harcovníci oboru za oborem ; kde eský prapor

jednou zatknut, tam nastala další soustavná a neúnavná práce, nejlepší

to dkaz ne živoení, ale schopného zdravého života.

Jeden z nejpozdjsích obor byla vda lékaská, nebo poala
teprve býti vzdlávána, když pírodní* tví se už zvunými jmény bono-



788 £ Clwdounský a V. Janovský:

silo; také musíme vyznati, že její literární rozvoj jest oimie/enjší než

stejné mladé práce z oboru jiných véd, teba tyto na universit stížený

byly stejnými pomry, jimižto se chudost naše omlouvá. Vysvtlení zjevu

toho nemžeme hledati le v samých kruzích lékaských. Již v letech

šedesátých, když národní duch všecky vrstvy spoleenské znova pro-

niknul a oživil, vyskytlo se i mezi lékai valné mladších sil , které

budíce nadji ze všech stran podporováuy byly; ted vidíme, jak jsme

se v mnohých sklamali. Máme a mli jsme dále uence cechy, kteí

však eské vd niím neprospli. Slavný pro. Hamerník nenapsal

ani jediného eského lánku, slavný pro. Treitz sliboval, však slibu

nedostál; ješt rozšíenjší jest v obecenstvu náhled, jako by jména
liokytansliélio, Shody a j. byla i naší ozdobou, kdežto mužové tito

výhradn nmecky psali a nad to i v život obanském v duchu n-
meckém jednali : omlouvali je kdo okolnostmi a asem, do kterého nejvtší

innost jejich pipadá, ím by pak byl jasný zjev vrstervníka jejich,

našeho velmistra Jana Purkyn, který vzdor cizot v Nmcích jej

obklopující jako pravý muž geniální národu svému vren zstal a veškery

své síly na prospch a ku sláv jeho vynaložil?

Budiž zde dále zpomenuto léka spisovatel ejky, Pettersa,

Staka, Rudy, Matouška, jejichž horlivou innost jenom píliš asná
smrt perušiti dovedla. Rozhližímeli se po jménech, jež by mohla za-

ruovati rozkvt literatury lékaské, po mužích, kteí prosluli rovnž
vdeckostí jako láskou k národu a kteí už také naší literatue ná-

leží, zaznamenáváme v první ad prof. P. Eiselta, pro. V. Weissa,

pro. Chvostka , pro. Hofmanna ,
pro. Alberta , dra. Ncureuttera

a za tmi celou adu nadaných sil ndadších, tak že smíme douati

v brzký a bohatý rozkvt literární, zvlášt když se nepíznivá situace

politická jen ponkud zmní.
Ne náhodou volili jsme k úvaze své dobu poínající r. 1861

;

ped tím se sice také již psalo a vydávalo, avšak práce nebyla tehdy

nepetržitá, aniž byla organisována. Teprve zaražením spolku eských
léka a vydáním prvního ísla asopisu eských léka dne 15. ledna 1862
poala práce soustavnjší ; oba podniky ty osvdily se v každém ohledu

a prokázaly za uplynulých patnáct rok eskému lékaství služby velmi

hojné a platné. Pomineme na tomto míst mlením boj, jejžto spolek

i asopis náš vede proti nmeckému útisku, pomineme mlením i d-
ležitost obou zaízení v spoleenských pomrech léka našich vbec

;

majíce pouze na zeteli úel ist vdecký, musíme konstatovati, že

asopis eských léka nemaje konkurrence eské, konkurruje s odbor-

nými listy nmeckými — nelze mu vytýkati, že by nkde byl neudržel

krok s listy, které v každém ohledu jsou bohat obmyšleny, ano že

by nebyl nad nkteré i vysoko vyniknul, a pece — budiž to hlasit

žalováno — jest mnoho eských léka, kterým ješt schází smysl pro

vc národní. Poet lékav eských je proti potu abonentv jediného

eského listu nad míru kiklavý. A ješt horší jest pomr spolupra-

covnictva; jak bohatý by mohl býti asopis, kdy by se jen o nj sta-

rali ti, jichž je to co echv svatou povinností. Nadjeme se, že ím
dále tím mén bude mezi námi lhostejnosti, že ady postupujících za

námi mladších sil rozmnoží i spolupracovnictvo i odbératelstvo a že
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bude pak i možno list bohatji vydávati ; vímc, že pipravujeme pdu
budoucím vysokým školám, které jsou národu našemu již nyní nevy-

hnutelnou potebou.

asopis eský eb léka za as svého trvání soustedil o sob
všecky inné síly eské za posloupnébo redaktorství nejprve prof. dr.

Eiselta a dr. PodUpského, pak dr. Staka a dr. Tomsy, po té dr.

Ceypa z Pcclinovce a dr. Kižka a nyní prof. Weissa a dra. Ja-

novského.

V period námi naznaené byla pak vydána ada spis jednak

ist vdeckých, jednak úelm školním sloužících, jednak prosto-

národních; celkem za 15 let vydáno 22 spis; nepijde tedy na rok

ani dvé knih lékaských. To jest produkce ovšem velmi slabá, avšak

pece potšitelná
;
pes naléhavé žádosti a prosby a pes usnesení sn-

movní odepírají se nám vysoké školy, jež by jediné mohly býti pod-

ntem k vtším literárním podnikm. Všecko to, co bylo vydáno písn
vdeckého, vyžadovalo obti jak od spisovatele tak i od nakladatele,

i mžeme íci, že práv te jest v literatue lékaské takový stav

patriarchální, jaký byl v eské literatue vbec v první polovici tohoto

vku: spisovatel nesmí se ptáti po honorái, ba musí sám ješt hmotné

obti pinášeti. Proto tší nás alespo ta produkce, která skuten
byla, a o které nyní podrobnji promluvíme, ponouce s pracemi cist

vdeckými. Dr. K. Chodounský.

Když spolek léka eských zaražen byl, a poal se tvoiti sted
vdeckých snah a prací, když nastala tím výmna náhled vdeckých,
bylo prvním úsilím len sebrati skrovné základy terminologie lékaské

(názvosloví vdeckého), jehož se pociovala tím pilnjší poteba, že povstal

asopis eských léka, který názvosloví takového nutn vyžadoval.

Materiál spoívající hlavn v památkách starších písemností lékaských

a lékastev populárních (sem patí též nauení o moru a jiné knihy

prostonárodní v 15. a 16. století vydané) byl po prvé využitkován

v nesmrtelném díle Jungrnannov
;

pro pesné pak poteby lékaské

podrobil se nejdíve práci té prof. Jan ejka, bohužel píliš záhy

zemelý. Vynikaje mimo dkladné vzdlání vdecké i povšechným

vzdláním jazykozpytnýni a filosofickým, pilnul vele ku potebám
národa svého, u nhož nutnost písn vdecké práce vysoko cenil, a

slovník jeho lékaské terminologie uveejnný v Musejníku sloužil za

dobrý základ pozdjším pracím terminologickým, jimž soudnost a pesnost

Cejkova práv v tomto petžkém odboru valn prospívala. Spolek

eských léka uvázal se tedy redakcí dr. Staka (který ve své Pitv
vydané r. 1840 názvosloví pitevné již ponkud ustálil) a za pilného

spoluúinkováni venkovských a Pražských len v práci tuto, a brzy

povstal „Slovník terminologie lékaské", jehožto nutnou potebu do-

kázalo nejlépe rychlé rozebrání jeho, tak že nyní již druhé rozmnožené
vydání (redakcí prof. Weissa a referenta) se chystá. Jaksi co prameny
k dílu tomu vydal spolek eských léka brzy opt dvé knihy eské
obsahující Btedovké ranné lékaství arabského lékae JUxtztsn u

pak vynikajícího mistra italské školy chirurgické Viléma Saliceitího.

Rukopisy ty v Museu chované tvoí ást skrovné eské literatury
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lékaské v stedovku jakož i v 15. a 16. století, která sloužila za

základ terminologie naší. Vdecká naše literatura jak nyní tak i tenkráte

nebyla píliš bohatá, kdežto t. zv. herbáe a knihy lékaské pro obecný
lid byly dosti etné a co do terminologie tolikéž bohatý zdroj posky-
tovaly, nebo byly vtším dílem od léka sepsány neb alespo pe-
loženy. — Rhazesovo a Salicettovo ranné lékaství vyšlo redakcí

K. J. Erbena a dr. Staka r. 1867. Oba spisy nejen jsou zajímavé

co do bohatosti pesné ano místy klasické terminologie, nýbrž obsah
jejich jest i v píin kulturohistorické dležitý. Rhazes — ili jak
celým svým jménem se jmenoval Abu Bekr Muhamed Ben Zakarrija

el Ráži, t. j. Abu Bekr Muhamed syn Zakarrijv z Ráži (msteka
v Chorasanu) — narodil se r. 850, zemel r. 923 a byl jedním z nej-

slavnjších léka arabských. Pocházelt z onoho národa, který nejen dovedl

meem a podporou islámu dobyti veliké ásti Asie, Afriky ano i Evropy,
nýbrž který sob vhlasem a ueností svou podmanil celý tehdejší

vzdlaný svt, a který hlavn v lékaství a vdách pírodních a exaktních

svou úlohu ve velikém posloupném vývoji vzdlanosti lidské vyplnil

tak jako málokterý národ jiný. Nebo tebas v duševních výtvorech

syn poušt nevanul klasický duch objektivního pozorování eckého
Hippokrata, tebas také pírodní vda a filosofie geniálního Aristotela

musela na sebe vzíti dialektický ráz onoho národa, který snadno na
jiné vdy penášel exegetické stanovisko koránu: pece mají Arabové
tu velikou zásluhu, že u nho vda našla útulek ano bohatý domov
(pipomínáme zde slavné školy Kordovské š knihovnou 300.000 svazk),
kdežto ješt Evropu tížila hrubá nevzdlanost.

Jedním z nejslavnjších léka byl Rhazes; spisy jeho byly teny
jako evangelium a v oné dob (kde vyuování lékaské ješt nemlo
onen praktický ráz jako ted) vykládány na všech vysokých školách.

Takovému vykládání dkujeme také za náš eský rukopis. Rhazesova
chirurgie ili ranné lékaství není však samostatným jeho dílem nýbrž

jest pouze oddílem nejvtších dvou jeho dl, t. zv. Nádoby lékaství

a Knihy královské Almansora.

Chirurgické náhledy Rhazesovy zakládaly se na starších náhledech

eckých, jakož i na pozdjších pracích t. zv. ímsko-ecké chirurgické

školy ; však pozdji byly k nim psány komentáry, a takový komentár
sloužil také za základ našemu eskému rukopisu. Komentár ten napsal

mistr Rogerius z Palermy , obyejn Roger Salernský *) zvaný dle

university, kdež hlavn psobil, akoliv (dle Sprengla a Hallera) také

na Montepesulanských slavných školách pednášel. Tam slyšel jej

žák jakýsi, který — jak Erben vším právem se domnívá — pinesl

rukopis do ech, kdež teprve mistrem Kištanem z Prachatic**) pe-
ložen byl. Náš eský Rhazes jest tedy dílo pvodní smíšené s komen-

*) Ne z Parmy, jak tvrdí úvod ku knize eské; tak jmenuje se žák jeho
mistr Roland z Parmy.

**) Mistr Kišan z Prachatic, bakalá a mistr svobodného umní, pítel

slavného eského lékae arcibiskupa Albíka, úinkoval co profesor na
universit Pražské (1392— 1405), sepsal mimo spisy hvzdáské a ma-
thematické též lékaské knihy, Herbá a Repliku na pranostiku kohos
jiného (v. Jirekovu llukovfj.
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tárem mistra Rogera. Ve pesné eské ei jedná kniha ve dvou dílech

a 85 kapitolách o chirurgii, jak íkáme, od hlavy až do paty, ovšem

ve spsobu 10. a 11. století, tak že na p. v kapitole o náhlém

zbláznní (na str. 19.) teme: „A stává se ten neduh najviece z páry

vstupujície do mozku ; neb by se stal od mokrosti, nebrzo by pominul.

Tm na hlavu bu navázána slepice neb kue roztržené nebo štn." —
V kapitole „o dlúhém bláznovství" se praví: „Takový bud v okovy

vsazen, a na vrchu hlavy bud1 pl rozezána na kíž a leb bud pro-

vrtána nebozezem puléem (t. j. budiž provedena korunkou [trepanem]

operace), aby pára zlá vyšla."

Týmže spisovatelem jest, jak se zdá, peloženo také Ranné
lékaství Salicettovo. Salicetti jest nejnadanjším zástupcem t. zv. Bo-

loské školy chirurgické, uitel znamenitého chirurga Lanfranchiho ; byl

lékaem nemocnice Veronské a vyniká samostatným pozorováním, ne-

pedpojatým úsudkem a všeobecnou lékaskou vzdlaností vysoko nad

Rogera z Palermy. Salicetti náhledy své složil ve dvou spisech

:

1. Summa conservationis et curationis, a 2. Cyrurgia, kterýžto spis jest

peložen do eštiny. Salicetti opíral se také hlavn o chirurga arab-

ského Abula Kasema*; a pelivostí své knihy (o které 5 let pracoval)

pedí valn nad nesoudné práce svých vrstevník.

Peklad eský, který vrn latinského textu se drží,**) pojednává

v pti knihách o chirurgických nemocech a operacích, a jest co do

ei tolikéž velmi pesný. Dr. Stank pidal na konec seznam slov a

peklad jich.

ToC byla první díla spolkem eských léka vydaná. Od té doby

soustedila se innost spisovatelská až na neetné výminky v asopise
spolkovém. Ze spisovatel, kteí prese všecku nepíze doby neúnavn
pracovali dále, budiž mi nejdíve dovoleno zpomenouti dvou muž,
jichžto tlesní schránku nyní už kryje hrob, jichžto památka však

zstane vždy nezapomenutelnou tm, kteí se blíže s nima seznámili.

Jsou to prof. dr. Petters a dr. Buda. Petters, jeden ze skrovného

hlouku zastanc eské ei na vysokých školách Pražských, vynikal

mimo hojnou spisovatelskou innost svou také ilým psobením ve

spolku eských léka, ve vnitním jaksi život spolkovém, jehožto on

a geniální náš chirurg prof. dr. "Weiss hlavn byli representanty. Ruda
zas vynikal hlavn pilností svou a tichým bádáním. Co pracovník

mravení pilnosti byl staiký pán — který sob ve vysokém stáí

plném trpkých zkušeností ješt vždy svží ideální mysl udržeti dovedl —
krásným vzorem generaci mladší. Z prací Pettersových pipomenouti
dlnžno celou adu monografií, jež vyšly dílem ve zvláštních otiscích

z asopisu, dílem i samostatn, a jež se objektivním nestranným po-

zorováním, bohatou zkušeností a vytíbeným úsudkem vyznamenávají.

Jsou to práce vesms z oboru kožních a zevních nemocí. Z Rudových
prací vdeckých (mimo jiné populární) sluší hlavn uvésti dležitou

monografii o mistru Janu erném (vyšlou ve sbírce „Živ"). 31. erný
byl jeden z nejvíce vynikajících léka a horlivý zastance bratí eských

*) Abul Oubn Chalef Ben Abbaa el Zahréwi byl nejslavnjším lékaem
iranelakýeb Arab ;i jediným slavným jich cnirnigem; eemel 1106.

**) Vydáni Benátské 1470 a 1502, ne 1490, jak dudatek na str. 248. tvrdí.
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(on sám psal také spisy náboženské, v. Jirckovu Rukov I. 142); Ruda
obíral se v jedné práci své jeho traktátem o moru, pak ve zmínné
monografii sieji o mistru Janovi pojednal. Dkujeme mu také za

popis ješt jednoho malého ale velmi dmyslného traktátu m. Janova,

který po tu dobu znám nebyl, totiž traktátu o pouštní žilou. Celkem
sepsal erný ti vtší knihy: spis o nemocech morních, knihu lékaskou
a zprávu na morní obšírnjší spis velmi krátce vypsanou. Traktát
o vodách pálených není originálem erného, nýbrž zpracováním spisu

Sehrikova. — Delší praktická úvaha Rudová: „Prostedky, kteréž nií
nákazy a zlé výpary," jedná obšírn o dležitém tomto oddílu zdravovdy.

Mimo uvedené práce vdecké vydány byly o sob nkteré mono-
grafie z asopisu . 1. Sem náleží v první ad práce starších vdc:
chirurgické prof. Weissa, z oboru vnitního lékaství prof. Chvostku
ve Vídni, z oboru nemocí hrtanu a plic docenta dr. Sídla ve Vídni,

práce z všeobecné pathologie prof. Alberta v Innomostí, práce z oboru
dtských nemocí vhlasného našeho specialisty dr. Neureuttera. K tm
druží se práce nadaných a pilných sil mladších : dr. Drozdy ve Vídni,

(vnitní lékaství), dr. Jandouše (práce farmakologické) dr. Jandy, dr.

Sclwinga, dr. Kižka a dr. Ježka (z oboru porodnictví), dr. Maixnera
(z oboru vnitního lékaství), mimo to práce doktor Steffála, Erpeka,
Salmona, Zita, Zahoe a. j. Dr. V. Janovský.

Nejobjemnjší dílo z celého období literárního, o nmž jednáme,

jsou „Základové porodnictví pro lékae," ježto sepsal dr. C. Kížek
a ježto v knihtiskárn Jos. Koláe a spol. vydáno r. 1876 v bohaté

úprav. Kniha ítá 655 stran a 136 rytin, i rozpadá se ve ti
ásti: 1. popisnou, 2. chorobopisnou, 3. výkonnou. Spis sám jest

prvním eským kompendiem celého jednoho odboru lékaského, a již

proto zasluhuje pozornosti. V kompendiu vbec nehledáme, aby bylo

naskrze pvodní; má vždy úel, aby sloužilo lékai k pouení a orien-

tování v praxi — a dr. Kížek sám uruje knihu svou k službám

„výkonného života lékaského." Když spisovatel kompendia pehledn
a se znalostí dobrých pramen podá výsledky rzného uení v sou-

stavný a zredigovaný celek, jest takové kompendium dobré ; od mono-
grafie oekáváme pvodnost, od kompendia zpracování hotové látky.

Dr. Kížek použil, jak v pedmluv praví, hlavn knihy Spaethovy,

dále Brauna, Grensera, Hohla, Kiliána, Michaelise, Scanzoniho, Schroe-

dera, Siebolda, Jacquemiera, Cazeauxa, Duboise, Pajota, Joulina, Niellyho,

Ramsbothana, Leishmanna, Barnesa, Leea atd. Musíme ovšem vytknouti,

že spisovatel mnohé ásti z autor cizích uvádí slovn, a bylo by to

bývalo na prospch knihy, kdy by byl zde pelivji redigoval; avšak

mnohé partie zpracoval s pílí všeho uznání hodnou, jako stat o zá-

byvu porodním, o krvotocích v šestinedlí, o obratu a upotebení

kleští pi poloze plodu záhlavním v prmru šikmém a píném pánve.

Celkem najde praktický léka v knize vše, eho v tžkém povolání

svém co porodník potebuje. e i sloh knihy jsou veskrze správné.

Spisovatel svou pilnou prací — o kteréž pedkem vdl, že za ni

nesmí oekávati odmny— pinesl nevšední ob, též od nakladatelstva

byla to vzácná obtovnost, že se pi pomrech našich uvázalo v tak
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nákladné vydání ; na eských lékaích jest, aby hojným odebíráním

díla podobnou produkci povzbudili. Literatue naší pak pejeme, aby

za tímto poátkem následovala kompendia ze všech ostatních obor lé-

kaství ; bylo by již na ase, abychom soustavným vydáváním ukryli

nahotu naši v této píin. Povolané síly pro veškery obory máme;
však zdali pracují? Žádáme je za to a ekáme na to s touhou vpravd
palivou ! —

R. 1873 vydal dr. V. Janovský spis historický o Lokoví ab

Erlsfeld, kterýžto spis je výkvtem pelivého studia historického

a práce i jinak úpln pvodní, osvtlující nám pomry na universit

Pražské v 17. století, v dležitém rozhraní vdy lékaské. Spisovatel

jest historik lékaství na slovo vzatý ; neteba tedy o práci jeho se šíiti.

Pistupujeme nyní k lékaským spism školským a prostonárodná))

.

Jsou to jmenovit

:

Spisy úelm školy vnované

:

Úvod do tlovdy lovka, od dr. F. S. Kodyma (1864);
Tlo lidské, od Jana Svorce (1872);
Struná tlo- a zdravovda od K. Starého (1 874);
Tfló- a zdravovda pro stední školy od dr. VI. Síra (1870);
Nauka o tle lidském od B. Hakla (1874);
Tlovda ku poteb uitel a kandidátv uitelství od Fr. Dlou-

hého (v Brn 1877);

Rukov do tlovdy lovka, pro vyšší školy a ústavy uitelské,

od dr. Jana Woldicha (ve Vídni 1877).

Spisy prostonárodní

:

Domácí léka od dr. J. Peirky (1870);
Nemoci dtské od dr. V Sela (1875);
Pravá pomoc v thotenství pi porodu od dr. C. Kižka (1875);
Mladá matka od dr. J. Jandy (1875);
První vodoléUelský ústav Graefenbcrg od dr. Em. Kappra (1871 \.

Sp/sy školské, jakož vidti, jsou výhradn tlovédy a zdravo-

vdy; podobají se sob vespolek obsahem i rozsahem a namnoze i roz-

dlením látky. Nemžeme pi nich pedevším schvalovati (teba se to

v uebním plánu vyžadovalo), aby k tlovdám takového obsahu jako

jsou naše, pidávána byla i zdravovda, která ani jinaká býti nemže
než chudá a kusá (drobty z Boka, Reclama neb Meyera) ; žádáme
ve prospeb tená, aby pi nových vydáních celý chorobopis úpln
vynechán byl.

Víme dále, že popisná pitva jest pedmt dosti suchopárný; ale

Bpftsob psaní muže ji uiniti záživnjší, zvláš kdy by se bylo pi-
hlíželo více k ásti fysiologické, která ve všech uvedených tlovdách
píliš chudé obmyšlena byla.

Ze obrazec nejsou originální, nýbrž vybrané z knih nmeckých,
nedivíme se; jen že by tu pi bohatosti podobné literatury nmecké
mohla býti vtši rozmanitost ; také vydání malého, pehledného atlasu,

Jako Ira p. dr. tfeyer (nm.) vydal, nebylo by na škodu.

V\ tknouti musíme nesprávnosti terminologicko, ježto se ve všech

svedených spisech — aé nikoli ve Btejnl míe — nalézají. Nejvíce
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mezi nimi oekáváme i žádáme od tlovdy pilného spisovatele dr. Sira;

akoliv pak tlovda jeho s knihou Fr. Dlouhého zaujímá první místo,

pece nemžeme mlením pominouti poklesky terminologické : Colla-

tcralkreislauf= obh krve náhradný a ne poboný; bimkorodka
nezní dobe; Vierhugel je tyrhrbí, ne tyrbišec; mázdra sliznatá

místo blána slizna; neurilem pekládati ponervice jest híchem na-

šeho purismu ; místo prtrž má státi kýla ; ušní vosk dostal se tra-

dicioneln do všech tlovd, jen Svorc užívá ješt horšího významu
ušní hnj (!); lépe pravíme závitky mozkové než zátoiny mozku,

lépe tolikéž ústroje dýchací, zažívací než dýchadla, zažívadla.

Zdravovda Dlouhého pijata byla i v kruzích lékaských pí-
zniv; (viz o ní zprávu v ísle 25. as. . 1. 1877); pouze vady na-

hoe všeobecn vytené také pi ní shledáváme. — V tlovd Jana
Svorce jsou i nkteré nesprávnosti vcné. teme tam : „Zrychlili se

tlukot srdce v delší dob a zvýšili se pi tom teplota tla, vznikne

zimnice" — podivná to definice horeky ! „U starc jest rychlejší tep

než v mladistvém vku"(!). Poznámka o Troppmannovi mla býti

vynechána. O mléku tvrdí se, že „jest bez vn," a nkolik ádek
doleji: „Dobré mléko musí míti vni píjemnou." Výrazu „chtí k jedení"

nelze odpustiti. Dtem má prý se dávati jen „slabé" pivo a mají se

chrániti „rozpalujícího" koení; — rady, jako: „Syrových vajec užívá

se s prospchem v žloutenici," nepatí do uebné knihy. Pestáváme
na tchto výtkách.

V tlovd vydané nejnovji dr. Woldichem zase teme: „Bylali

jen jedna polovice mozku na svém povrchu poranna, pece veškeré

výkony il a tím i tla a ducha dále trvají, jen že nejsou tak trva-

lými (!) nebo díve nastane ochabení (sic)." Krom toho, že stilistika

smysl nám zakrývá, nutno pipomenouti prostou pravdu, že teba byl

jen povrch mozku porann, pece velmi rozsáhlé zmny v innosti

nervstva nastanou. — Dále: „Napodobujemeli zívání nkoho, jest to

pohybem reflexním" — reflexní pohyb jest zívání, však napodobování

jeho jest již pohybem samovolným. Spisovatel užívá také výrazu „re-

flexivní" místo „reflexní" i zvratný — snad to chyba tisku? —
Dále: „Kdo si innost zažívací v plné míe zachovati chce, musí

také tžce záživnou potravu zažívati" (1). Hrubých germanism se

v knize jen hemží, na p. : „krev istících prostedk se nenalézá" —
„dítky trpí na nedostatek", „pozstává v tom, že" a p. Nemžeme
také dopustit význam jako zažívavost, výstednost povtí, olovné
polévání, cítidla, tyrpahrbky, povolné pohyby atd. atd. Nkde jest

výraz velmi nemotorný, ku p. : „Mozeek jest spojen velkýma, vlákni-

týma hmotama" místo: „odnožími". Dr. Woldich nás sice v ped-
mluv pipravuje na eštinu nesprávnou — ale takové jsme pece
neoekávali! Kniha jeho jest prý schválena pro vyšší uilišt?! — —

Lékaství prostonárodní se dosti slušn u nás kultivovalo. Pravda,

lékaové jsou vtším dílem protivníci literatury toho druhu, a to ne

beze všeho práva: podle mlké symptomatologie laik skoro nikdy ne-

moci nepozná, a proto jest i jeho léení v ohledu tom pevrácené

;

matouce nahánjí knihy takové též strachu, který pi jistých ne-

mocech strpuje život i na dlouhá léta. Avšak to neplatí o každé
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knize takové, a v rozliných pípadech — ku p. na venkov, v do-

mácuosti na samotách prostonárodní knihy lékaské konají neocenitelné

služby. My pak márae šastn psaná pojednání, k nimžto ítám pede-
vším dr. Jandy „Mladou matku", dr. Kižka spis o témže pedmtu,
a dr. Sela „Dtské nemoci". Písná kritika by ovšem leccos niobia

vytýkati, ale spisy podobné se tomu již urením svým vymykají. Jen

kdy by obsahovaly uení špatná neb škodlivá, bylo by povinností, bez

obalu to vytknouti ; toho však pi našich eských spisech naprosto není.

Dr. K. Chodounský.

Vincenc Vávra f

U nás není zvykem, sestárnouti co spisovatel ; kdokoliv literární

produkcí eskou zabývati se chce neb zabývá, musí vždycky hledti,

aby mimo literaturu ml njaké „zamstnání" a „zaopatení" už k vli

lidem, u nichž jinak nepožívá vážnosti — a budoucnost jeho bohužel

není zakryta žádnou rouškou. Ale sestárnouti co žurnalista, jest u nás

posud cennou otázkou. Spisovatelé naši umírají velmi žáby a žurna-

listé ješt tikráte díve. Vávra tu cennou otázku z dobré polovice

rozešil. Dožilí- se vku, pi obyejném lovku ovšem ješt v mnohém
ohledu „nadjného", ale pi spisovateli a žurnalistovi eském posud

pekvapujícího. A Vávra v obou stránkách vysloužil svou dobrou

kapitulaci. Dvakrát co spisovatel : po prvé od svých let studentských

až do r. 1843; po druhé od r. 1854 až do roku 1860; dvakrát co

žurnalista: po prvé v letech 1848— 50; po druhé od r. 1860 až bez

mála do posledního dne svého života. Politická i literární veejnost

naše mu velmi mnoho kivdila , ubližovala a život ztrpovala ; však

poítejte, kolik padesátníkv literárních bylo a jest u nás ducha tak

pružného, citu tak vroucího a mysli tak nadšené pro ideály slovesného

umní, pro nejnovjší rozvoj literární produkce, a kolik padesátníkv
politických bylo a jest u nás vrno ideálm své mladosti, zásadám
obanské svobody a opravdové osvty lidské? Nad hrobem dlužno

dáti svdectví pravd, že Vávra co spisovatel ani na chvíli nepestal

býti v evidenci nejnovjších literních plodv domácích všech a zahra-

niních nejpednjších, a co politický žurnalista že i pod šedinami

svými zachoval onen žár pro všechny vznešené idey, na jichžto psto-
vání a vítzství pokrok a blaho lidského života závisí a jichžto šíení

a hájení innosti žurnalistické teprv propjuje skutenou cenu. Vní-

mavost Vávrova pro nové a dobré zjevy na poli literárním a pro d-
ležité otázky, zvlášt pro osudné chvíle a obraty v život národa

vla-tního i cizího, byla neúnavná, a úsudek z ní plynoucí málo kdy

se minul s pravdou. Veškero pak jeho poínání a jednání bylo prosto

zeteluv k prospchu vlastnímu. Vávra vlasteneckému a politickéma

.'•dení svému pinášel v obt vlastní svobodu — po dvakráte

zavely se za ním okované dvée tžkého žaláe.
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Vincenc Vávra (J. SI. Ilaštalský) narodil se 4. íjna 1824 v Praze,

chodil do nmeckých škol, však velmi záhy vkroil do kruhu spisova-

telv a vlastencv eských a až do r. 1843 náležel mezi pispívatele

do beletristických asopisv našich, podávaje do nich peklady z pol-

štiny a ruštiny. Od r. pak 1843 do r. 1847 vyvinula se v nm také

snaha politická. Byl Vávra v tch letech velmi horlivý agitátor ná-

rodní ; dával podnt k eským spolkm mezi emeslníky, aby národní

vdomí v obecném lidu Pražském se šíilo a utvrzovalo, a snahy demo-
kratické v echách aby se poznaly a soustedily. Roku 1848 uvedl

Vávra do popedí národního a politického života eského. Slovanská

Lípa mla jej za hlavního zakladatele, a všechny té doby po ad
vznikající politické asopisy smru demokratického bud za svého re-

daktora bu za horlivého pispívatele. Styky s osobnostmi zahraninými,

v Rakousku tehdy na erném prkn zaznamenanými, uvedly Vávru do

dlouhé vazby vyšetovací a pak do žaláv Mukaovských v Uhrách
(1853— 54). Zde piuil se Vávra angliin a dokonil kruh svého

vzácného vzdlání v jazycích evropských: vrátiv se v dubnu 1854 opt
do Prahy, pihlásil se ihned k spolenosti onch spisovatelv, kteí té

doby zásobovali pracemi svými beletristický týdenník, Mikovcv Lumír,
jal se pekládati divadelní hry pro jevišt i pro tisk (Spiknutí Fieskovo

v Janov), založil kalendá eskomoravskou Pokladnici, kterou vydával

až do 1864, a vydal o sob struný obrys literatury eské (1856).

Nová doba politická (1860) povolala Vávru opt na pole žurnalistiky,

na nmž až do své smrti (skonal 6. srpna t. r.) staten psobil a

vrn setrval. Politické denníky as, Hlas a Národní listy mly jej

v elní ad svých spisovatelv. Pro lánek v Hlase: „Hlas knze
z Moravy," za njž Vávra odpovdnost ped soudem na sebe vzal, strávil

tyi msíce v tžkém žalái. Však vedle innosti politické a žurna-

listické nezapomínal Vávra na písemnictví beletristické. R. 1860 vzdlal

pro lid Hellmuthovo illustrované dílo Císa Josef 11., 1863— 64 pe-
ložil V. Hugovy Bídníky a 1866 téhož Chrám matky boží v Paíži;
1868 vydal v eském peklade Meissnerv román „Cernožlutí'." Z di-

vadelních her, Vávrou peložených, jmenujeme, mimo Schillerova Fieska,

Mosenthalv Svatojanský dvr a Molierovy Smšné ffleny. — Od
roku 1867 až do 1876 vycházel redakcí Vávrovou také Kalendá
koruny eské, jenž tšil se valné oblib.

Doprovázejíce k hrobu Vincence Vávru, louili jsme se s vla-

stencem horlivým a poctivým, se spisovatelem všestranné vzdlaným
a neúnavn pilným, mužem ducha bystrého, bojovníkem v zápase a

v útrapách pro národ osvdeným. F. Schulz.

Oprava. V druhém díle letošní Osvty na str. 589, ád. 5 zdola místo

samicí stj samí. — Str. 593, ád. 10 shora místo plodem stj pochodem. —
Str. 668. ád. 19 shora místo kmeny stj plemeny. — Str. 669, ád. 1 zdola

místo zstávají stj zstavuji. — Str. G70, ád. 17 shora místo molekární stj
molekulární. — Str. 670, ád. i&5 shora místo pi oparu stj oparu.
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OSVTA

eská emigrace r. 1741—42.

Podává

Fr. A. Slavík.

djinách vysthovalou eských uprosted XVIII. století jsou zvlášt

'léta 1741—42 dležitá. O píinách, které tehdáž eské rodiny

z vlasti pudily, platí totéž, co jsme uvedli v tchto listech, *)

pojednávajíce o eské církvi v Berlín a o selském povstání r. 1775.

TrvalaC po celé skoro XY1II. století tuhá poddanost, pronásledování

víry evangelické, jakož i pitažlivé psobení z ciziny.

Potomci exulant ili vyhnanc eských udržovali v XVII. a XVIII.

století evangelickou víru tajn v echách a na Morav i za dob nej-

vtšího jí pronásledování. Picházívali sem asto, aby spoluvícím
veei pán pod obojí podávali, a pinášeli jim knihy, jež byly tou

dobou v eských zemích vyhledávány a páleny a z nichž nkteré,

zvlášt bratrské, od exulantv i emigrantv zase v cizin byly nov
vydávány. **)

A psobení z ciziny bylo tentokráte hlavní píinou vysthování.

Pruský král Bedich II. užíval každé píležitosti na újmu Rakouska,

neopomenul tedy ani protestantismu v eských zemích. Tajní evange-

líci bez toho k nmu pohlíželi co k ochránci ano co k vlastnímu

pánu, jehož vli plniti hotovi byli, teba proti zemským prospchm.
Když roku 1741 s vojskem do ech táhl, dovoleno Berlínským vy-

BthoYalcfim eským, že pomocí vojska pruského mohli zanechané ve

vlasti vci pohledávati, a kazatel jejich Jan Lihcrda pímo byl vyzván,

tby do ech šel a tajné evangelíky, kteí by z eské vlasti rádi vyšli,

k tomuto naklonil, slibuje jim osobní a náboženskou svobodu. A na

dva tisíce echli vysthovalo se „na pustá místa" ve Slezsku.

Jaký byl jejich východ z vlasti a co zlého na cestách mnohé
pot/ruin, o tom zanechal nám IJerlínský kazatel Matj Servus následu-

jící zprávu:

1875 c-ís. »;. a iht<; í*. 6,

6tl r. 1874 ís. 8. ../ duhy ped nii.šini vzkíšením."
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„Když roku 1741 vojsko pruského krále Bedicha II. do eské
zem pitáhlo na zimní byty, a generál Kalkstein se svým plukem

v Hradci Králové se položil, seznámil se s ním jeden mšan, jménem
Vácslav Tichý, a zjevil se mu, že jest naklonn víe evangelické, i byl

generálovi v rozliných vcech velmi užitený a píhodný. I ptal se

ho generál Kalkstein, pakli jest tam ješt více takových lidí, kteí by

k tomuto náboženství náklonnost mli, jako on má. Naež mu Tichý

odpovdl, že tu v Hradci žádných takových nezná, ale vkol po ves-

nicích že jich jest mnoho, a kdy by tu evangelický knz ml jen jedno

kázání, že by jich kolik set bylo naklonných. Na to generál slíbil,

že se bude o to starati, aby tam eský duchovní pišel a v Hradci

kázání inil. A tak po tom psal tento generál králi a oznámil mu to,

že jest mnoho lidí v echách, kteí by rádi evangelíci byli, aby jim

eského pastýe poslal."

„Na to dal král pruský tu vc oznámiti pastýi Janu Liberdovi,

a bylo mu porueno, aby se na cestu do ech hotovil a s sebou nkolik,

bu 6 aneb 7 eských lidí vzal a do Hradce Králové s nimi se vy-

pravil, aby tito lidé mohli echm oznámiti, kteí by chtli evangelického

knze slyšeti, aby do Hradce pišli. Nejprv ale ml Jan Liberda králi

v známost uvésti, jaký by poádek míti chtl pi tch lidech, již by

z ech na Slezsko pecházeli. On to všecko pedstavil a napsal, a bylo

to u krále a pán na povážení, až to po tom osm dní ped navrátí

od krále potvrzené dostal, a tak se hned s tmito šesti echy na

cestu vydal, od krále instrukci s sebou maje. Na druhý svátek vánoní

byl tento knz již v Hradci u pana Tichého. Tam když nedlouho pobyl,

s generálem Kalksteinera o tch všech vcech, které ve svém ízení

ml, i s princem Leopoldem rozmlouvaje. Na to jel do Slezska, aby

místa píležitá shledal, kde by se tento eský lid usaditi mohl."

„V tom ase chodili nkteí z tch šesti muž, kteí byli s Li-

berdou pišli, mezi eským lidem, oznamujíce ,tu královskou milost,

jak milostivý král pruský chce echy pijati a jim ke všemu dobrému

podle duše a tla nápomocen býti.' Mezi tím pijel Jan Liberda zase

ze Slezska do Hradce, a oznamoval, jak to shledal a vyšetil, že v Mun-

sterberku nejvíce místa jest. Ale tu se ješt nevdlo, kterak zaíti, aby

se mohli lidé z ech sthovati a své vci s sebou vzíti. Radil se tedy

o to, a vynašla se taková rada, aby echové mli prvodní listy, a tak

na tom zstalo. Dali natisknouti jich v Hradci, a generál Kalkstein je

podepsal a zpeetil, a tak se echm rozdávaly. Generál ale nemohl

se v tom dlouho s Liberdou srovnati, aby tak brzo lidé se sthovali,

a myslil, aby teprva, když se bude vojsko hýbati, echové z vlasti

vycházeli. Tu ml Liberda mnoho práce s generálem, aby ho k tomu

namluvil, že již as jest, aby se sthovali."

„Když se pak echové v tom zpravili a pronesli u vrchnosti své,

u úadník a knží, ekli jim tito páni, že jim brániti nemohou, po-

nvadž prvodní listy mají ; však aby si šli sami a ženy a dti a všecko

jiné tam nechali. Odpovdli echové, že všecko s sebou vezmou, a své

vci, které budou chtíti, že prodají. Na to úadníci šli k generálovi

a oznámili mu, jestli ti lidé ujdou a své vci vezmou a prodají, že se

dan na vojsko a sklady nebudou moci vypláceti. Generál Kalkstein
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tedy poslal na echy, kteí do Slezska jíti chtli, vojáky, aby takové

dan, díve nežli pjdou, vyplatili. Tato vc mnohých tak podsila, že

nkteí nazpátek se obrátili, nkteí zase u knží milosti hledali a jim

prvodní listy dáti chtli; ale knží jich vzíti nesmli."

„S prvními echy, kteí se sthovali, jel Jan Liberda a na pl
cest do Munsterberka, ve vsi Vysérov (Ruckerts), pl míle od Du-
šníka (Reinerz), zjednal jednu hospodu, kde se mohlo zboží složiti.

Tam Cechové vozili své obilí a jiné vci. První dobe projeli, ale po

tom, když druzí jeli, v Náchod je stavili, any ti rodiny byly spolu,

totiž: Mikuláš Jakel, Vácslav Zauner a mladší Mikuláš Jakel. Primas

Náchodský tmto echm prvodní listy vzal a povdl jim, že nejsou

dokonalé; ale vojenský dstojník, který tam byl, pravil, že jsou dobré,

aby jen s pánem bohem jeli. Primas ale nechtl, mluv, že má od

krajského úadu porueno, aby každého, kdo z ech vychází, stavil.

Na druhý den pijely zase ti rodiny: Jan Šafaík, Tamchyna a Ko-

márek. Ty také primas tento stavil."

Když to Lukáš Piksa, vysthovalec Berlínský, uslyšel, že ti lidé

v Náchod staveni jsou, šel tam s Vácslavera Bukovským, a chtli tm
vzra pomáhati. Jednali o tom u vojenského dstojníka, který jim

dovolení dal, aby jeli; ale primas pece je zdržel, až zatím pijeli

brandenburští vojáci (dragoni) z Jarome, kteréžto eští páni sob
vzali, aby ty lidi, již do Slezska ucházeli, všelijak trápili. Když pak

tito echové vojákm brandenburským vydáni byli, tedy vsadivše je za

stl, trápili a bili je, jak sami chtli, a Jaklova syna na vojnu vzíti

chtli. Po tyech dnech dali ti eští páni všecko zboží sthujících se

ech zase na panství uvésti, odkud pijeli. Ti rodiny hnali drábi

zase k Hradci ; Lukáše Piksu dali vésti na voze s tím zbožím z Ná-

ehoda do Opona, a davše mu kotel na hlavu, tloukli jako na buben.

Po tom propustivše ho z vzení, dali mu posla, aby ho z ech na

hranice vyvedl. Ty pak ti rodiny, Šafaíkova, Tamchynova a Komár-
kova, byly s vozy svými do Hradce hnány, a když tam pijely, hlásily

se k generálu Kalksteinovi a oznámily mu, co se s nimi dje. On ale

ptal se na ty, kteí je zpátkem hnali, kde jsou? A ti uslyševše to,

utekli. Generál pak naídil, aby všechnm echm jejich zboží zase

vráceno bylo, a s bohem aby na Slezsko jeli. A tak se též stalo."

„Toto pokušení skrze braniborské vojáky zpsobilo opt mnohým
lidem velikou báze a mnohé zradilo, že radji v echách zstali.

Když pak se pece mnozí z vlasti své na Slezsko sthovali a na tu

hospodu jmenovanou mnoho zboží navezli, pišli tam zlodji. Nejprv

vzali jednoho kon, pak tyi, po tom ale na velikou noc v noci pišlo

mnoho lotr, a ti všecko brali, truhle rozsekali a z nich, co se jim

líbilo, pobrali. Škody bylo víc než pl tetího tisíce zlatých. Na to

nkteí z ech jeli s pastýem Liberdou z Miinsterberka do Hradce.

Mínní jejich bylo, vyžádati voják, aby tam u toho ješt pozstalého

zboží stráž mli; ale nemohli toho užiti, neb od generála bylo Liber-

dovi povdno, že to býti nemže, že on musí vojáky své pohromad
míti, aby se echové sami zbraní opatili. To pokušení opt velmi

velikou tžkost mnohým echftm uinilo, tak že se mnozí zarazili, když

na Slezsko jíti chtli. Minulo málo asu, pišli ti zlodjové po drnhé

51*
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a pobrali zase mnoho zboží na oné hospod za kolik set zlatých. Ta
vc se i králi oznámila, jenž byl toho asu v Chrudimi. I bylo vyhle-

dáváno. Ti zlí lidé, kteí to zboží kradli, byli po lesích ; vojáci ale

prohledávali domy ve vesnicích, a když se na to skuten prokázalo,

ti z nich obsiti dali."

„Když pak toto sthování pešlo, nkteí z ech šli z Muuster-

berka do ech, ponvadž tam bylo vojsko pruského krále, a prodavše

lam živnosti, vraceli se zase nazpt do Slezska. A když již pišli ne-

daleko Kladska, tam u jednoho lesa vystoupili na n opt zlí lidé a

vedli je do Bystice, kde vojsko rakouské bylo. Na ráno té první noci

jeden z nich utekl, totiž Matj Hlaváek, a když do Munsterberka pišel,

vypravoval, jak se s ním a s tmi druhými dalo, jak ho honili, ale

nedohonili. V Bystici nechali tch ech ode stedy až do pondlka,
a potom je vedli do Olomouce. Tam dali je do šatlavy, pak vedli je

ped pány a vojenské dstojníky, kteížto se jich vyptávali, pro jsou

z ech vyšli? a že jsou šelmy, ponvadž královn (Marii Teresii) vrni
nebyli. Oni ale odpovdli, že Jcdyž byla taková vle Jcrále pruského,

a on h tomu dal svobodu, tedy že vyšli, kteí žádost mli. í

Tito

dstojníci mli je za vyzvdae, a když se všecko vyptali, kde jsou

chyceni a t. d., dali jim vdti, že je propustí." *)

Za takových nesnází vysthovalo se nkolik set rodin, asi 2000
duší, nejen ze severovýchodních ech, nýbrž i (dle vypravování nej-

starších nyní potomk jejich) ze samé Prahy, mnohé z Moravy, ano

nkteré i z Uher, alespo do horního Slezska. A usadily se v Mun-
sterberku na jihovýchodní stran msta, kde posud evangelický kostel

stojí, a eskou církev tu založili. A hned z poátku ptali se vystho-

valci po uení Bratí eských a po lámání chleba pi veei pán, jak

se o nm v knihách i pi nejvtším pronásledování zachovaných aneb

ústním podáním rodinným byli ve vlasti dovídali. V krajin však, kde

se prozatím usadili, panovalo vyznání luterské, a že se tedy vystho-

valcm nelíbily nebo protivily mnohé obady tohoto vyznání, ctní obraz,

kíže, rochetky, ornáty, svíky pi veei pán, exorcismus, asté dlání

kíže a jiné, kteréž jim byly „modlástvím zapáchající vci": neúastnili

se s domácím obyvatelstvem luterských služeb božích, a odbývali je

pro sebe velmi dlouho v radnici, pozdji jen v soukromém dom.
Brzy pak musili vtšinou ješt mnoho nouze a nesnází snášeti,

zvlášt když Jan Liberda, jenž je byl sem vyvedl a z Berlína na útraty

královské sice opt je navštívil, ale tžce nemocen se vrátiv, o n
peovati nemohl. A „všecko stálo a k žádnému poádku nešlo;" ano po

krátkém ase pišlo z Berlína psaní, že Jan Liberda (dne 9. srpna 1 742)

zemel.

I pišlo na vysthovalce v Munsterberku ješt jiné pokušení ve-

liké. „Nkteí páni žádali krále a komory Vratislavské, aby jim byli

echové sem i tam rozdleni. Naež pišlo, že mnozí byli pinucení

;

nebo v jistý den byly vozy pro echy poslány, a ti páni mnoho rodin

pro sebe vkol Munsterberka rozebrali. Nejvtší ástka jich ale zstala

K
) Mat. Servus „O východu Cechu z vlasti" (rkps. z Berlínské církve).

Srovn. rukopis v Museu eském od Dr. M. A. Pibila.
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v Munsterberku ; než také pan hrab Reicbenbach sob vyžádal od

krále, aby mohl ech pijímati, chtje jich 180 rodin vzíti. Poslal

tedy i do Miinsterberka sloužící své, aby k tomu ten lid namluvili.

Mnozí nechtli, nkteí dali se namluviti a sthovali se k hrabti

Reichenbachovi
;

jiní sob sami i jinde živnosti kupovali, a tak od

sebe sami se vzdálili. Vratislavská komora pak i krajský chtli, aby

všichni echové z Miinsterberka odešli, a chtli je na panství hrabte
Reichenbacha pevésti. To krajský echm oznámil, že taková jest

vle komory. Když ale echové krajského žádali, aby tak neinil, že

by to velikou tžkost celé eské církvi spsobilo, odeslal krajský asi

tyi echy do Vratislavi ke komoe, aby to tam zjednali, jestli že

by komora to zmniti chtla. Když tam pišli, byli páni pi komoe
na echy nedobí, a vykládali jim, že jsou královskému naízení ne-

povolní, a tak tvrd s nimi rozmlouvali, chtíce píiny vdti, pro
nechtjí, cechové odpovdli, že toho jsou mnohé píiny : nejprve že

by se neradi roztrhli, ponvadž by nemohli všude svých uitel eských
míti, potom také, že by se neradi zbavili té svobody, která jim za-

slíbena jest od milostivélio krále, a když je pán bh jednou z manství

vysvobodil, že by neradi zase po druhé do nho vešli. Na to posláni

byli tito echové od komory Vratislavské k samému hrabti Reichen-

bachovi, jenž práv ve Vratislavi byl. A když s ním echové mluvili,

tázal se jich, chtjíli k nmu jíti? Odpovdli, aby toho od nich ne-

žádal, a pro boha jej za to prosili. Na což on, že to mocí nechce

a žádného k tomu nenutí , le kdy by dobrovoln chtli. I odešli

echové povdti komoe, co jim hrab pravil. A komora Vratislavská

odpovdla, že ech dokonce pi Munsterberku nenechá, zvlášt toho

lidu selského, že to ani královská vle není; toliko emeslníci, a ti,

kteí domy mají, aby tam zstali. A tak pece komora Vratislavská

pipsala ech hrabti Henklovi 40 rodin a hrabti Reichenbachovi

10 rodin, odeslala to krajskému, který to eské církvi oznámil. Našli

se také nkteí, již dobrovoln k tmto pánm se sthovali : k hrabti

Henklovi asi 26 rodin a k hrabti Reichenbachovi asi 14 rodin do

Košice blíže hranic poznaských, jiné rodiny k jiným vrchnostem,

nkteré také do Polska na hranicích slezských."*)

V tom ase byla touha jejich po eském kazateli vyplnna. Žá-

daliC o nj krále Bedicha II. a poslán jest jim Ondej Macher, druhdy

eský kazatel v Berlín, po návratu Liberdov z vzení **) luterský

kazatel v Teltov, aby prozatím eskou církev Mnsterberskou ídil

u spravoval, až by ádným pastýem opatena byla.

Macher, luterán, nechtl však vysthovalcm, žádostivým uení
bratrského a tedy i lámání chleba pi veei pán, tímto spsobem
posluhovati. A veliká vtšina zstalých ech v Munsterbercc odvrátila

se od nho, a jen asi 25 rodin k vyznání luterskému pistoupilo.

Macher zstal pi nich pl roku a vrátil se potom k církvi své

v Teltov, an král Bedich II. chtl „dáti se ech Munsterberských

*) Z archivu eské církve v Berliní Mat. Servus. Srovn. Pibilv rkps.

v Museu cskii).
**) Viz Osvtu 1876, . 5. str. 322., 330.
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optati, zdali by radji do Berlína odebrati se nechtli."*) A mnozí

vysthovali se pak do Berlína, kde toho asu byl kazatelem Pavel

Pinzger, a usadili se pi eské církvi tamjší v Schonberku, Krásné

Líp, Fridrichshaynu a v Nové Vsi.

Zatím stalo se, že do Munsterberka pišel eský kazatel Bla-
nický, aby krajany své navštívil. Ten s nimi v ohledu náboženském
úpln souhlasil a získal si mezi vysthovalci záhy mnoho oddaných

pívrženc, zvlášt když jim slíbil, že se o n dle možnosti postará.

Oblíbivše si ho, nedali se od nho ani mnohým protivenstvím pro to

snášeným se strany luterské odvrátiti, ano žádali krále, aby v Munster-

berku eským kazatelem Blanický byl ustanoven. Malá menšina však,

hlásící se k vyznání luterskému, žádala, aby kazatelem stal se Pavel

Pinzger, jenž po dvouletém spravování eské církve Berlínské sem
pišel a zdejšího místa kazatelského dosáhnouti hledl. Získav si pí-
znivce u Vratislavské konsistoe luterské, byl pak skuten pro eskou
církev Munsterberskou duchovním správcem jmenován, akoliv z více

set rodin pouze jen asi 25 rodin luterských kazatelem ho míti chtlo.

Proti tomu se reformovaní stavili, až konen jest jim Blanický po-

tvrzen a Pinzger pro luterány také zstal.**)

Tím arci vyplnila se (r. 1745) touha jejich, že mohli dle uení
bratrského církev svou zaíditi; avšak pekážky dly se jim i dále

od obyvatelstva luterského, tak že toužili po míst pokojném, kde by

osadu pro sebe založivše, bez dalších pekážek dle spsobu pedk
svých bohu sloužiti mohli. A zjevné to rozdvojení se vysthovalou

Mnsterberských znan psobilo pak i na pvodní osady eské ve

Slezsku ano i na samu eskou církev v Berlín, kde po odchodu Pinz-

gerov byl Ondej Macher kazatelem ustanoven.

Dle píkladu vysthovalou Mnsterberských chtli také echové
na statcích hrabte Reichenbacha míti reformovaného kazatele. I byl

jim tedy dán z poátku starý ctihodný pastor Kefalides, jenž pro

evangelickou víru svou byl z Uherska vypuzen a po tom brzy ze-

mel.***) Dv léta po Mnsterberských rozdlivše se také Berlínští, f)
dle píkladu slezských ech ff) žádali o kazatele jiného vyznání, než

dosud mli, a jest jim ustanoven Jan Boh. Elsner, rodem Polák. I na-

staly asem i v Berlín i ve Slezsku neblahé pe mezi vysthovalci a

kazateli.

Mezi tím snažili se, aby založili sob zvláštní osady, kde by

vždy vyznavai jedné víry pospolu žili, a kde by nejen svobodu ná-

boženskou nýbrž i osobní zabezpeenu mli. Nejdíve dosáhli toho

*) Erlauterungen der sogenannten Fuszstapfen der gottl. Vorsehung bei der
reformirt geordneten bohm. Gemeinde in Berlin (od O. Machera) §. 57.

**) Acta histor.-eccles. XVII. 262. a násl.

***) Acta hist.-eccl. XVH. 949. a násl.

f) Osvta r. 1876 ís. 5. str. 331—334.

ff) Kurze Anmerkungen zu der sogenannten Erliiuterung der Fuszstapfen
der gottlichen Vorsehung bei der reform. geword. bohm. Gem. von
J. G. Elsner. §. 10. — Bog. Ignatius, die reform. gesinnten bohm.
Bruder o. Anzeige, dasz das Lehrgebaude d. alten bohm. Br. mit d.

ev.-ref. Lehrsátzen ubereinstimme. 1754. str. 6., pozn. 2.
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vysthovalci rozptýlení na panství hrabte Reichenbacha a jiných vrch-

ností v Slezsku a blízkém Polsku, jak následuje.

Když se vysthovalci v tchto místech ne bez píiny obávali

poroby a v Polsku pronásledování ze strany katolické, prosilo 50
eských rodin*) pruského krále Bedicha II., aby jim a ješt nkterým
ostatním, které jsou ve Slezsku a Polsku rozptýleny, dovolil, aby se

v okolí Sycovském a sice na mýtin Baldovického lesa blíže vesnice

ermína usaditi a mýtinu tu sob vzdlati mohly. Král ochotn povolil

žádosti této a dal jim bezplatn vykázati žádaná místa i stavební

díví a ást sbírek, které se v pruských zemích v evangelických ko-

stelích pro eské vysthovalce konaly. Listinou **) pak danou v Berlín

dne 24. února 1749 totéž jim potvrdil a ustanovil: 1. aby oni eští

vysthovalci, jimž pro 50 rodin usedlosti zdarma vykázati poruil,

tyto „jure perpetuae coloniae" vlastn a ddin mli, s tím ale sp-
sobem, aby každá tato usedlost zvláštní rodinou osazena byla a nikdy

dliti se nesmla, ani také jedna rodina dv takové usedlosti míti

mohla; — 2. aby tito eští vysthovalci byli po deset let, od 1. ledna 1749
poítáno, všech zemských a vrchnostenských daní a povinností a bemen
osvobozeni ; — 3. aby oni a jejich potomci byli na vné asy prosti

všech vrchnostenských robot a prací, a místo nich aby po uplynutí

onch svobodných let jen skrovný peníz platili, kterýž uren byl hned

na ti tolary ron z každé tch 50 usedlostí pro všecky asy ;
—

4. aby jim ale za to díví k osazení potebné zdarma vykázáno a dáno

bylo ; — 5. aby každá z tchto rodin dostala hned náležitý podíl

z penžitých sbírek (v královských zemích pro eské vysthovalce

konaných) ; — 6. aby všem rodinám usedlosti co ddiné do knih

zapsány byly; — 7. aby pak každý hospodá, moha usedlost nabytou

pouze jednomu dítti, synovi nebo dcei, odevzdati, ml píležitost,

zaopatiti též ostatní dítky své, jest ustanoveno, aby eští vysthovalci

jakož i jejich ddicové a nástupcové osobn svobodni byli všech zá-

vazk poddanosti, aby jim zabraováno nebylo, by ostatní dítky své

v zemi zaopatili, bud! dávajíce je do mstských spoleností emeslni-

ckých ili cech, nebo jakkoli dobe budou moci, aniž by jim k tomu

potebí bylo, o list propouštcí se ucházeti. — Mimo to mají se

jmenovaní vysthovalci tšiti též úplné svobod svdomí a zvláštní

královské ochran, a býti jak u vcech soudních tak i vbec jedin
královským úadm podízeni.

Pi tchto spravedlnostech daných mli úadové vysthovalce

chrániti a nedopouštti, by od nkoho v nich zkracováni byli.

I založili tu vysthovalci uprosted lesa, v neúrodné pd osadu,

jíž dali jméno Bedichv ili Veliký Tábor. Když pak stále sem pi-

bývalo rozptýlených echv, a osada tím vždy více rostla, dovolil opt
Bedich II., aby na blízku jí založena byla nová osada eská. I na-

zvána jest tato Zižka, potom také Malý Tábor ili Tábrek. K žádosti

jejich potvrzen jim za prvního kazatele Pavel B. Kaluský z jednoty

bratrské v Polsku.

*) Nejetnjší rodinná jména jejich jsou : Tuek, Bureš, Koínek, Petrák,

Novák a j.

**) Archiv církve Táborské.
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Téhož roku 1749 zakládala se ješt jiná osada eská, však

12 mil od Tábora vzdálená. Pomocí totiž sbírek, pro vysthovalcc

eské zvlášt v Holandsku, Švýcarsku a pruských zemích mezi spolu-

?rci konaných, koupilo 147 rodin církve Múnstcfuerslcé od msta
Stelína dva poplužní dvoí/, aby na míst jich založily osadu, kde

by také samy pro sebe bydlíce, mohly bez pekážek svobodn žíti.

Koupily vše, co pi tch poplužích bylo : mimo dva domy, 4 stodoly,

chlívy, ovín, polností 1080 mic, 4 zahrady, louky, rybník, lesy a

pastviny, vrch Ziegenberg, jejž pojmenovaly Žižkov, lom, pak vše

hospodáské náadí, 500 ovcí, 24 krávy a 1 býka, 18 koní a drbež;
vše za 10500 tolarv. Dále ujednáno, že dají rodiny ty závdavku

2000 tol. z penz v Holandsku a Švýcarsku sebraných, pak 5000 tol.

ze sbírek pro n v královských zemích pruských vykonaných ; ostatní

3500 tol. zapsány echm na tch poplužích, pokud by jinou sbírkou

v Holandsku a Švýcarsku nebyli s to, zbývající tuto ást zaplatiti.

Msto penechalo kupujícím rodinám, aby pole svá lépe hnojiti

mohly, nános z mstských struh navždy bezplatn ; za to však za-

vázali se echové, že se zcela zdrží pivovarnictví, prodeje piva a

pálenky jakož i provozování emesel, a nebudou mstskému pivovar-

nictví ani emeslníkm ani prmyslníkm nejmenší újmy initi. Pro

svou potebu mohou prý pivo z msta po sudech bráti, také pro domy
a rodiny své zabíjeti ; avšak nesmjí chleba nebo masa mstským
obyvatelm prodávati. Mohli si nkolik tkalcovských stav poíditi,

také jednoho koláe, stávkáe a kováe pro svou osadu vydržovati

;

dovoleno také emeslníkm mezi nimi se nalézajícím, že mohou pro

sebe a pro své domy nutné poteby hotoviti ; avšak kdy by nkteí
emeslo své veejn provozovati chtli, že jsou povinni, usaditi se

v mst Stelín a da urenou platiti.

Že pak pisthovalí echové koupili popluží tak, jak je ped
tím msto samo mlo, rozumlo se samo sebou, a jest v téže smlouv
vysloveno, že jsou všech runích a potažních prací a všeho poddanství

svobodni, a jedin královské komoe podízeni. *) Smlouvu tu král

Bedich H. dne 30. dubna 1749 potvrdil a druhou listinou téhož dne

a roku danou povolil „této evangelické reformované církvi úplnou

svobodu svdomí a svobodné- vykonávání služeb božích beze vší pe-
kážky", odevzdal jí též hbitovní kostel sv. Marie na pedmstí Ste-
línském, i svaté pi nm pole, a dal jí tu zvláštní výsadu, „že na

tchto reformovaných eších nemá žádáno býti, aby lidí jiné konfesí

njaké mezi sebe pijímali, nebo jiným k náboženství jejich nenále-

žícím osobám domy své a pole prodávali. **) I daroval jim k zalo-

žení osady potebné díví stavební a 1882 tolary.

Nová tato osada a církev nazvána jest Husinec. První její správce

duchovní byl Vácslav Blanicky, jenž byl pro eské vysthovalce pod-

pory vyhledával i v Holandsku a Švýcarsku a v reformovaných mstech
nmeckých a s onmi pišel sem z Mnsterberka , zstalé tam ale

*) Archiv obce Husinecké.
**) Nejstarší to kostel Stelínský, jejž roku 1130 Petr Vlast vystavl a

r. 1428 Husité poškodili. Od r. 1548 poínaje byl za hbitovní kostel

užíván.
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rodiny i jiné reformované echy ve Slezsku navštvoval, any rodiny

luterského vyznání mly v Miinsterberku svého kazatele
,

jenž také

hledl malon církev svou rozšíiti.

Nesjednocenost ta mezi vysthovalci, zvtšována knžími, neblaze

psobila i na echy, kteí ve Slezsku již od pedešlých vk se udr-

želi, zachovávajíce i za tžkých dob pronásledování víru a národnost

svou. Zvlášt jevily se toho úinky v pvodní obci Stroužném (u hranic

esko-slezských nedaleko Hronova). Evangelická obec tato, nemvši
z poátku vlastního kazatele, pidala se k eské luterské církvi INIun-

sterberské, „aby dobrodiní církevní spolenosti a pastýského vedení

úastnou se stala", a byla od tamjšího luterského pastora, jenž od

slezské konsistoe ve Vratislavi ustanoven byl, nkolikráte v roce na-

vštvována. Když pak ony rodiny Husinec založily, odstoupil vtší

díl reformovaných Strouženských od obce Munsterberské a pidal se

k Husineckým. Tím pak i jejich obec sama v sob byla roztržena;

neb od toho asu navštvovali Stroužné dva duchovní, z Miinsterberka

a z Husince, a každý svou stranu upevniti a zvtšiti usiloval a tu

roztrženost smutnou zvtšovali. I pišlo na to, že ti, kteí ve všech

pronásledováních a tžkých asích v kesanské lásce spolu živi byli

a obcovali, nyní skrze sepsaná a vydaná od lidí vyznání a obady
jedni druhým nevili a jich nenávidti se uili.

Luterské rodiny vysthovalé zstaly v Miinsterberce a mly až

do zaátku XIX. století vlastního kazatele eského, dlíce se od ostat-

ních emigrantv ; když pak jsouce potem skrovné a chudé samy
nemohly ho vydržovati, splynuly s ostatním obyvatelstvem domácím
v jednu církev a pijaly^asem vedle víry i národnost jeho nmeckou.

Reformované rodiny pak vysthovaly se z Miinsterberka nedlouho

po rodinách v Táboe a v Husinci, a bud založily nové osady, jako

Hradec, kde nová církev uinna, bud usadily se v založených již

osadách, na p. v Husinci, Táboe a j.

R. 1752 byla k založení nové osady — Bedichova Hradec —
4 míle od Opola pro sto rodin odmena lesní pda, 3993 jitra a

134Q na 100 rovných díl, a zadarmo jim stavební díví a penžitá
podpora dána. Listinou v Postupím dne 25. záí 1752 potvrdil také

jim Bedich II. svobodu náboženskou a poruil je v ochranu královským

úadm svým; následujícího roku 1753 dne 19. listopadu povolil jim,

že mohly založiti sob vlastní pivovar, vinopalnu a mlýn, s tím ale

výslovným urením, aby platy z nich vycházejíc! do církevní pokladny

se odvádly, jimi kostel a škola a fara vystavny a v poádku držány

byly, jakož i by z toho školní uitel placen býti mohl. Nebyly však

ony díly všechny hned osazeny, nebo ješt roku 1754 bylo zde teprve

SO rodin *) ítajících dohromady okolo 600 osob. Uvedl sem tedy

první kazatel jejich Vácslav Rlanický, ped tím v osad Husinci du-

chovní správce, také nkteré rodiny slovenské; naež ale r. 1754 od
nich odešéL líylot mezi prvními vysthovalci tmi též nkolik lidí,

kteí nikoli pro víru z vlasti své byli vyšli, nýbrž hlavn proto, že

jcetnli oazývaji se posad rodiny ty: Malý, Stelec, Utíkal, Btík,
Novák, Kratochvil, Mach, Karlíek, Vondráek, Radímerský, Horák,
Hájek a j.
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doufali v cizin nalézti pohodlnjšího živobytí. Ti pak škodívali ostatním

echm nejen na statku, ale i na cti a povsti, nešetíce ani vlastního

duchovního svého, jako se na p. v osad této Blanickému stalo. Ten
chtl založiti zde vinici; však jeden osadník, jménem Utíkal, závid
mu toho, jednou v noci zniil mu pluhem celou vinici. *) ímž obzvlášt
cítil se Blanický pohnuta, že místa svého v Hradci se vzdal.

Koku 1764 založili eští vysthovalci na popluží vedle Husince
osady Horní, Prostední a Dolní Podbrady a usadili se pak i v blíz-

kých tu vesnicích: Toeppendorf, Eichwald, Peni a Melt a spojili

se s Husineckými v jednu církev. Od Táborských ech založena onoho
roku obec ermínská.

Mnozí vysthovalci odebrali se do Berlína a usadili se pi eské
církvi tamjší v Schonberku, Krásné Líp, Friedrichshaynu a Nové
Vsi; nkteí z Moravy vyšlí pipojili se k pvodní slezské osad
Bránici. Dostali tu sice r. 1743 povolení, že mohou míti vlastní

modlitebnici a svého kazatele, a potvrzení svobody náboženské ; že

však byly jim pece od obyvatel jiného vyznání stálé pekážky a

obtíže inny, tak že ani modlitebnici vystavti nemohli, odebrali se

vysthovalci moravští, kteí zase velmi etn poali se sthovati, dílem

do Gnadenfreie u Frankensteina, bratrské to osady, nyní jednoty Ochra-

novské, dílem jinam, i do cizích zemí. Nkteí z Bránice vysthovali

se také po roce 1766 nejvíce do Pavloviek, a dostávše povolení, že

si mohou vystavti vlastní kostel, zaídili zvláštní pravidelnou obec, jež

pak nazvána jest Gnadenfeld ; ale pozdji se ponmili. Ti pak, kteí
v Bránici zstali, pihlásili se asem k augsburskému ili luterskému

vyznání, a zachovali š osadou Ctiboicemi posud eskou e, i náleží co

filiální církev k parochii ili farnosti Rozumické a k diecesi Ratiboské.

Za vysthovalci onmi picházely též pozdji jiné rodiny z eských
zemí, akoli vládními zápovdmi (na p. r. 1752 dne 13. ervna a j.)

„na novo všeobecn ustanoveno, aby se nižádný z poddaných neopo-

vážil, bez povyhledávajícího (!) a obdrženého nejvyššího povolení do

cizích zemí odcházeti." Založena i roku 1778 od vysthovalc nová

osada Lubín v Opolském kraji, 6 mil severozápadn od Hradce a

7 mil od Husince, která jest filiální církev pod správou duchovního

v Hradci; od potomk pak r. 1802 Zéloiv v ruském Polsku a r. 1830
Petrv Hradec ili Petrovice v horním Slezsku.

Dosáhnuvše takto vysthovalci svobody osobní a náboženské,

peovali hned z poátku o vlastní náboženské vzdlání a vyuování
dítek, zachovávajíce víru a národnost svou. Vyvolili sob ze spolu-

oban školního uitele a zárove co obecního písae a tlumoníka,

dokud nedostalo se jim osob k uitelství zvlášt vzdlaných, a na p.
v Hradci již pi rozdlování pro jednotlivé osadníky byl rovný díl

pole a louky škole ustanoven, a sice 18 jiter 21

Q

polí, 3 jitra

45 Q] louky, 1 jitro 45 Q zahrady. Takový muž musil také dobe
rozumti pedení a tkaní na stávku a každodenn jednu hodinu dítky

tomu uiti, zprvu ve vlastním obydlí, dokud školní budova vystavna
nebyla.

*) Dle zprávy p. J. Storcha, faráe Hradeckého.
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Školy i kostely stavli ze deva (vyjma v Husinci, kde kamenný

kostel starožitný byli dostali), k emuž opt král Bedich potebné

díví vykázati dal.

I tšili se z nabyté svobody nerušeni až do konce XVIII. století

;

novým XIX. stoletím nastávaly jim rozliné nesnáze a protivenství pro

jejich národnost a víru. (Dokonení.)

Jan Nep. Nejedlý.

Studie biografická, kterouž sepsal

Antonín Rybika.

(Dokonení.)

19. O školních pednáškách J. Nejedlého.

Po roce 1830 nepsal J. Nejedlý niehož více proti analogistm

ani komu jinému, akoliv nepestával v pednáškách svých pi každé

píležitosti vždy ješt na „novotáe a kaziechy" toužiti a je naíkati.

V prvních letech profesorské innosti Nejedlého bývaly tení a ped-
nášky jeho živé ano ohnivé, nemálo pouné a vbec zanímavé; v pozdjší

dob však bývaly již velmi mdlé, suchoparné a nudné, ježto záležely v pou-

hém pedítání nkolika list z jeho gramatiky bez širšího rozbírání a

vykládání toho, co bylo práv peteno. — J. Nejedlý odbýval tení svá

po celý ten as v 3., tak zvané eské síni, v 2. poschodí vedle c. k.

bibliothéky v Klementinum, a to tikráte za týden od 10. do 11. hodiny

ped polednem.

V zimním plletí, jež trvalo pl tvrtá msíce, pednášel Nejedlý

gramatiku, a to etymologii a syntaxi pi emž pedítal vždy nkolik
list ze své „buhmische Gramatik" a na to nco eského z Idyl Gess-

nerovýeh, z Xumy Pompilia, z Komenského Labyrintu svta a ku konci

také z Kralodvorského Rukopisu. Labyrint svta nazýval Nejedlý nej-

rozkošnjší knihou eskou a pivádl vždy nkolik kus z nho —
(k. p. vypsání bitvy, Yšezvd mezi filosofy a j.) — na svdomí, jak rázný,

zvuný, bohatý, ohebný a ušlechtilý jest jazyk eský u porovnání s jazyky

germánskými a jinoslovanskými. Z Rukopisu Kralodvorského pedítal
nkterou báse epickou, pak všechny zpvy lyrické, v pvodním textu

i s pekladem nmeckým, pi emž s jakousi hrdostí a sebevdomím
ukazoval k zvláštní dležitosti básní tch, pokládaje je za zejmý dkaz
pradávné vzdlanosti jazyka a národa našeho.

V druhém, letním plletí, jež trvalo toliko dva a pl msíce,

pednášel Nejedlý asi po 3 nedle „dle Lehre von der Bildmvi der

Spraehe" ze 4. vydání své gramatiky, a na to— jazykem eským —
literaturu eskou od nejstarších as až do r. 1792; kdež však —
„pro krátkost asu" — promlouval sieji toliko o nejdležitjších
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;

spisech a nejznamenitjších spisovatelích eských: o Rukopisu Kralo-

dvorském, kronice Dalimilov, spisech Štítného a Husových, o V. Vso-

hrdovi, Vácsl. a Tadeáši Hájkovi, o mstských právech Koldínových,

o biblích Melantrichových a bratrských, o spisech Veleslavínových a

Komenského, o Poselkyni Beckovského a spisech Pelclových. O novjší

literatue však z píin lehce pochopitelných se nezmioval.
Zkoušky celoroní odbývaly se písemn a ústn; onano záležela

v pekládání njakého kusu eského do nminy a nmeckého do e-
štiny, bez užití pi tom všelikého slovníka a jiné knihy pomocné. —
Ústní zkouška vztahovala se na vyítání pravidel etymologických a syn-

taktických, na psaní diktované prpovdi eské na tabuli a na nkolik
otázek z literatury eské. Tyto ídily se vždy dle toho, jakého povolání

byl zkoušenec, tak že theologové bývali tázáni na bibli a spisy homi-

letické, právníci na spisy právnické (práva Všehrdova, Koldínova a p.),

filosofové na spisy historické a filosofické (Štítného, Veleslavína a Ko-
menského). Pi tchto zkouškách býval Nejedlý nemálo písným, tak

že první tídy s vyznamenáním zídka komu se dostávalo, a nemálo
zkoušených bez vysvdení odejíti a druhého roku pednášky znova

poslouchati nuceno se vidlo.

Zkouška v druhé polovici m. ervna r. 1834 byla poslední, ježto J.

Nejedlý s tehdejšími posluchai odbýval *) — Odebrav se na to na venek

na svj dvr v Tmném Újezd, vrátil se odtud do Prahy tak sesláblý

a churavý, že se vidl nucena na lože ulehnouti a nemohl v íjnu

r. 1834 tení eská již více poíti. Proež povolán — jak se podobá
k návrhu Jana Nejedlého — tehdejším editelem studií filosofických

J. Kohlerem, velmistrem kižovnickým, Norbert Vank, skriptor pi
c. k. bibliothéce a gubern. translátor eský, aby místo profesora ei
a literatury eské na universit Pražské prozatím zastával.

20. Nemoc, smrt a poslední poízení J. Nejedlého.

Jakož jsme nkolikráte pipomenuli, trpl J. Nejedlý již asi od

r. 1812 na játra, kterážto choroba v rodin této byla tém ddiná;
u nho však opakovala se astji a píkeji a to zvlášt proto, že za

píinou svých prací advokátských a úedních mnoho sedával pi stolku

psacím a mén, nežli k zotavení tla potebí bylo, vycházel a vn se

pohyboval. Za píinou neduhu toho navštvoval Nejedlý napotom k rad
lékaské skoro každého roku lázn Karlovarské a Teplické, hledaje

tam ponkud ulevení neduhu toho a zotavení sil svých. Jmenovit již

r. 1815 strávil — s vyšším povolením — celé léto v Karlových Varech,

tak že tehdáž ani neodbýval zkoušky z eštiny s posluchai svými. ")

l
) Mezi posluchai tmito byli jsme také my, pak pátelé naši K. J. Erben
a F. J. Rubeš (píbuzný J. Nejedlého) ; s tímto odbývali jsme zkoušku
z eštiny jednoho dne a v téže hodin.

'-) Z posluchai! tchto dostalo se tehdáž toliko V. Klicperovi a J. Chmeloví
vysvdení z eštiny ; dozvdvše se totiž, že J. Nejedlý za jistou pí-
inou pijel na nkolik dní do Prahy, užili této píležitosti k tomu,
že sob toho u Nejedlého vymohli, aby je zkoušel a jim vysvdení
vydal.
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V pozdjších letech 1820—1834 skliovala jej
(

churavost tato

astji a v takové míe, že se nejednou pochyhovalo o jeho pozdra-

vení. Takto roznemohl se r. 1824 v Slaném tém na smrt, jakož

i byl r. 1825 a 1826 delší as nemocen, v kterémžto ase jej v pro-

fesue eské zastával jeho tehdejší koncipient dr. Josef Fry. Touž

mrou onemocnl na jae r. 1829 a také r. 1831, kterouž dobou na

místo nho eské pednášky odbýval profesorský auskultant a pozdji

profesor v Jind. Hradci Filípek. — Nejedlý zotavil se ovšem vždy

zase a odbýval práce advokátského a uitelského povolání svého

;

avšak býval za píinou této churavosti tlesné nemálo mrzutý, nevrlý

a málo pístupný, pi emž ovšem sluší pipomenouti, že zvlášt také

tehdejší boje literární, kteréž mysl a ducha jeho velice pobuovaly a

rozjitovaly, na jeho zdraví fysické velmi zábubn psobily. V posledních

letech (1832— 1834) byly neblahé hádky tyto tém docela pominuly:

avšak churavost Nejedlého trvala napoád a jmenovit jeho neduh

jaterní zhoršil se na podzim r. 1834 v té míe, že všeliká pomoc
lékaská — akoliv užíváno rady léka v Praze tehdáž nejvzácnjších,

jakož byli dr. Hold a j. — byla nedostatená a neplatná. Po delší

trapné chorob J. Nejedlý konen dne 31. pros. 1S34 v 58. roce

vku svého v náruí pítomných tu bratí Vojtcha i Josefa vypustil

svého druhdy tak ilého a vlasteneckého ducha.

Mrtvé tlo J. Nejedlého bylo dne 3. ledna 1835 z jeho obydlí

u zlatého beránka na Koském trhu do chrámu sv. Jindicha pe-
neseno, tam u pítomnosti ctitel a vlastenc — mezi nimiž byl také

J. Jungmann — pokropeno a na to do rodišt jeho pevezeno, aby

dle pání zemelého na tamním hbitov k vnému spánku uloženo

bylo. — Poheb v Žebráce odbýván na to dne 7. ledna 1835 s ta-

kovou slávou a úastenstvím obecným, že nad pam lidskou nevidlo

Žebrácké obyvatelstvo podobné slavnosti smutení. Nebo tém ve-

škei osadníci Žebrátí, všickni vlastenci z okolí, a to až z Berouna,

Rokycan a Píbrami, veškeré duchovenstvo okresní (výše 30 osob) a

vbec všickni okolní obyvatelé, kteí Nejedlébo i jen dle jeho prací

literárních znali aneb v rozepích svých rady a ochrany jeho hledali a

nalezli; dostavili se tehdáž do Žebráka, aby prokázali poslední est

památce svébo slavného krajana, svdomitého zástupce a vlasteneckého

vzdlavatele.

Akoliv byl poheb J. Nejedlého tak slavný a hluný, jak on

toho ovšem byl zasloužil, jsa jedním z nejplatnjších faktor v djinách

naši národní a literární ožilosti, — nicmén marn ohlížíme se po

njakém sebe skrovnjším nekrologu jeho v tehdejších asopisech do-

mácích, eských i nmeckých. Nechceme však tvrditi, že by píina
toho ležela v kyselosti a rozhoenosti, kteráž proti nmu v adách
tehdejší mladší generace byla se zakoenila; nebo v posledních letech

byly hádky literární, kteréž k všemu tomu píiny zavdávaly, již bnto
utichly, burtto na jiné pole se obrátily; proež se nám vidí píinu
toho hledati spíše v panující tehdáž jakési zjevné lhostejnosti k pa-

mátce muž vlastenských uibec, jakož na to také spanilomyslný .1.

Chinelenský r. 1835 v asopise Knsejním (\ /práv literární str. 114)

nemálo byl toužil a vlastencm a Bpisovatelnm žijícím dfttkliv tu
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vytýkal. ') — Teprv po pl let vnoval Fr. J. Rubeš „památce
svého milého strýce Jana Nejedlého, zesnulého v Vánu dne 31. pro-

since 1834" báse prostomilou, v níž velmi srden a dojemn vypsal

zásluhy jeho o naše vzkíšení národní. 2
)

Jakož J. Nejedlý nejsa žeat nezstavil po sob pirozených
ddic, pipadlo dle jeho posledního poízení veškeré po nm pozstalé

jmní jeho píbuzným. 3
) Nejstarší a nejmilejší bratr Vojtch N. dostal

jednu polovici dvoru v Tmném Újezd, druhá pak pipadla bratru

Josefovi spolen se sestrou Marií Soušovou ;
4
) Ann, dcei ml. bratra

Jakuba, která vedla hospodáství ve dvoe nadepsaném, dostalo se

4000 zl. k. m. a bratrovi Vavinci odkázána tolikéž jistá suma pen-
žitá; skvostné stolní náiní od stíbra a kmentového vinutí dostalo se

bratrovi Josefovi však tak, aby bratr Vojtch až do smrti všeho toho

voln mohl užívati. Pi tom odkázal J. Nejedlý 1000 zl. k. m. na zí-

zení sob slušného náhrobníku a taktéž 1000 zl. k. m. na fundací do

špitálu Žebráckého, a to tak, aby jeden chudý soused hrál úroky z nich

vycházející; mimo to naídil, aby z pozstalých penz hotových vydány

byly tiskem sebrané básn Puchmírovy a básnické práce bratra Voj-

tcha^ knihy na sklad pozstalé (gramatiky, asopisy, knihy krato-

chvilné, kázání a t. p.) prodaly ddicové spolen s nadepsaným
amanuensem Ržikou knihkupcm a antikvám.

Všelikým naízením, v poslední vli J. Nejedlého obsaženým,

uinili nadepsaní ddicové jeho co nejsvdomitji zadost. — Vojtch
Nejedlý vydal penzi pozstalými (r. 1835—1837) sebrané básn
Puchmírovy „Fialky" a jeho peklad Montesquieuovy básn francouzské:

„Chrám Gnidský ;" pak své drobné básn; básn epické: „Otakar,"

„Vratislav" a „Vácslav" a báse naunou: „Karel," jakož i povídku:

„Ladislav a dítky jeho;" a konen také S. Hnvkovského truchlohru :

„Jaromír." Tolikéž odvedli ddicové odkázaných 1000 zl. k m. do

dchodu špitálského v Žebráce, jakož i zídili r. 1836 J. Nejedlému

na hbitov Žebráckém velikolepý náhrobník na spsob starodávních

oltá, ze železa v hutích Fúrstenberských zdaile ulitý.
5
)

') Píše J. Chmelenský u vci té takto : „Divno jest nám, že o našich

vlastenských spisovatelích zídka kdy životopisu se doekáme. V krátkém
po sob ase umeli: erný, Hýbl, mladý Josef Jungmann, Kamaryt,
Linda, Jan Nejedlý, Pilnáek, Palkovi, Sychra a Štp nicka. — Ani
o jediném z nich posud biografie nemáme. Vždy pak není snad žád-

ného lovka, který by nkterého dvrného pítele neml. Toho má
hýti povinnost svatá o psobení svého zvnlého drahá aspo strunou
zprávu dáti. By ji i každý o sob vydati nemohl, jist by do každého
asopisu ráda pijata i ráda tena byla."

•) Báse tato jest ponejprv vytištna v Kvtech r. 1835 . 30. str. 203. a

napotom i v sebraných spisech Rubešových.
i
) Pozstalost J. Nejedlého skládala se z nemalých sum na hotovosti,

z svršk drahocenných, z tištných knih na sklad pozstalých a zvlášt
z dvoru kmeccího v Tmném Újezd, tehdáž na 35.000 zl. k. m. cenného.

4

)
Vojtch ,Nejedlý postoupil nedlouho na to svou polovici dvora v Tr-
nném Újezd za 5000 zl. k. m. a roního platu doživotního bratru

Josefovi a seste Marii Soušové ;
jakož pak pozdji bratr Josef prodal

svou polovici jmenované seste své, držela tato napotom celý ten dvr
a zstavila jej i s mlýnem v Libomyšli synu svému.

5
) Na náhrobku tom etli jsme tyto nápisy

:
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21. Náky a obviování na J. Nejedlého za píinou
tehdejších hádek literárních vzešlé i sice na nho na-

mené.

Díve nežli pikroíme k vylíení osobních pomr a duševní

povahy J. Nejedlého, vidí se nám promluviti ješt o tom, z eho jej za

píinou tehdejších hádek literárních protivníci jeho obviovali a naíkali.

Jakož jsme již ukázali, dával J. Nejedlý na poátku pítomného
století takovou horlivost u pstování literatury a vzdlávání národnosti

naší na jevo, že pevyšovala všeliké oekávání vlastenc tehdejších.

Když se však stal advokátem zemským, zdálo se, že ponkud ochabuje

v svém dosavadním snažení vlasteneckém. Nicmén zstal i napotom
vren naší vci národní, pišel však za píinou analogických oprav

orthografických, jakož i zakládání eské vdecké literatury s V. Hankou,

J. Jungmannera a páteli jejich v odpor a hádky, kteréž z té i oné

strany déle nežli po devt let s nemalou náruživostí a rozhoeností
byly vedeny. — Jaké úinky mly rozepe tyto na vyvinování litera-

tury a národnosti naší, o tom mluvili jsme již výše obšírné ; tuto

vypíšeme toliko ješt, jaké tužby, náky a obviování za tou píinou
strana protivná na J. Nejedlého zdvíhala a pronášela, i pokusíme se

tolikéž ukázati, pokud jsou pipomenuté tužby a obviování asi pod-

statná aneb pokud se zakládají toliko na pouhém domnní, aneb pokud—
pi tehdejší nevšední vášnivosti a náruživostí odprc jeho— spoívají

jenom na lichém podezívání?
J. Juwjmann v svých listech soukromých (A. Markovi, J. Kol-

larovi a jiným osobám posílaných), pak v svých Zápiskách 1
) nazývá

J. Nejedlého „mužem mstivým, nesmiitelným, závistivým, nepítelem

cizího snažení, který jej (Jungmanna) u policie osoil a o jeho svržení

z profesury usiloval," ano Jungmann pokládá Nejedlého za pvodce
všeho zlého, kteréž tehdáž stranu národní, jmenovit pokud ona ana-

_.Ian Negedlý, eýsaský kralowský radda, professor ei a literatury

eské na vysokých školách pražských, doktor práw. Narodil se w Ze
bráce dne 25. dubna 177tí, umel w Praze dne .".1. prosynce 1834.

Kdo swé neyswtgšj plnj powinnosti,
s radostj za milau wlast se obtnge:
Národ se um poetsa odménge,
Hh ho koranuge na wnosti.
lowce, a krasy zlato t neb sláwa :

/.klesneš v, prach a na twéin hrob zroste fráwa.

Proež žiw ssa pracug, zweleb ducha swého,
Ahys w nebi došel vnce krásywého.
cechy, wlast swaii nadewšecko zaniilowal

A gi wýbornýnii spisy oslawoval!"

Vyobrazení pomníku tohoto piloženo jest k biografií .1. Nejedlého pi
básni Vácslm- r. 1«:}7 vytištné. — Když vyzdvižen a posvcen byl

pomník ten na hrob J. Nejedlého, oslavil nejstarší tehda! žijící pítel
jeho Š. Hilévkovský památku krajana svého delší básní „Pi violii/lc

.lunu Nejedlého" nadepsanou, v níž sieji vyetl píbhy jeho Života

i zásluhy vlastenecké. (Viz Kvto. 1836. Píloha XVII. str. 68.)

') Viz Zápisky <". -''I a 1f> a Ztleného spis 1. & str. 195 !!•'.».
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logické oprav orthografické hovla a o zaražení vdecké literatury

eské usilovala, stíhalo i nerozpakuje se nazývali jej „Cernóbogem*
všemu dobrému odporujícím* 1 Fr. Cclakovský pronesl v svých roz-

pravách i listech k pátelm — jakož již nadepsáno— podobné náky
na J. Nejedlého; jmenovité dává mu již r. 1823 a 1824 „pleticháni

a udava" a opakuje totéž r. 1831 za píinou básn Langrovy
„Naše lesy", policií tehdáž stíhané

;
jakož byl již také ped tím

oznámil Kamarýtovi, že Nejedlý udal všechny jotisty za karbonáe. *)

Tolikéž nerozpakovali se Jungmann i Cclakovský Nejedlému vy-

týkati, že by se byl zasazoval o ypsilon jenom proto, ponvadž se

obával, že by sice gramatiky a jiné knihy jeho orthografií bratrskou

tištné a v nkolika tisících exemplá na sklad jeho ležící, neroz-

prodal a takto hmotnou škodu utrpl. ,l

)

Fr. J. Sláma — muž sice stízlivý a nestranný — touží, jakož

nadepsáno, na základ zpráv z nejbližšího okolí Jungmannova jej

došlých, „že Nejedlý všecky ouady politické, k nimiž zákon zejm
známosti našeho jazyka vyhledává, Neechy obsazovati pomáhá, ud-
lujíc žadatelm za balatku vysvdení . .

." 3
)

Konen starý vlastence (Jakub Malý) promlouvaje v svých

„ Vzpomínkách" o volných pedmtech, jenž se asu jeho na fdos.

fakult pednášely a mezi nimiž byla i eština, spojil všechny tyto

náky a výitky jako v jednu pichlavou kytici; píše u vci té o Janu
Nejedlém takto: „Profesor Nejedlý nedlal mnoho cti eštin. Pova-

žoval ji za dobrý prostedek zvýšení svých píjm (prodáváním svých
mluvnic a — jak tomu chtli zlí jazykové — i vysvdení) a nebyl

nikterak spsoben, kathede té osobní zásluhou dodati njakého
lesku. Dokonce po nešastném boji svém za y, v kterém se dal zavésti

až k sprostému udavaeství na Jungmann a, ztratil poslední zbytek

vážnosti. 4
)

Co se týe náku od J. Jungmanna a F. elakovského na Ne-
jedlého proneseného a v nejnovjší dob od „starého vlastence" opa-

kovaného, že by totiž býval tajným udavaem Jungmanna a jiných

vlastenc u policie, tu ukazujeme k tomu, co V. Zelený 5
) v biografii

J. Jungmanna na str. 195—199 a 397—399 povdl v ten rozum,

že všeliké obviování v píin té zakládá se na pouhém domnní,
lichém povídání a zjevném klevetní, kteréž Jungmann a jeho pívrženci

pi své neobyejné pedpojatosti a strannické náruživosti naproti nená-

vidnému odprci chované, již za pravdu pokládali, emuž však stízlivý

') Fr. elakovského Sebr. Listy str. 122, 124, 301, 310.
l

) Viz J. Jungmanna „Beleuchtung der Streitýrage a t. d. 1829, str. 7!).

a Sebr. Listy str. 256.

') Viz list Slámv k K. Vinaickému dne 29. list. 1831 psaný, as. . Mm.
1845, str. 209. Poz. 33.

') Vzpomínky starého vlastence. 1872. str. 40.
'") Pítel náš, V. Zelený, spisuje biografii J. Jungmanna, promlouval a

radil se s námi nkolikráte ústné i písemné strany véci této. I neváhali
jsme s ním sdliti všeliké zprávy a data, ježto jsme byli z spis roz-

liných sebrali aneb z úst hodnovrných vrstevník slyšeli ; dali jsme
inu také rozliná, k vci té se vztahující pokynutí, jichž on pi spiso-

váni výteného díla svého svdomit užiti neopomenul.
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pozorovatel a nestranný soudce plné víry pikládati nemže, a proto

že náky a obviování tato dotud nelze míti za podstatná, pokud tu

nebude jiných, platnjších, na skutených datech se zakládajících d-
kaz a nestranných, vbec víry hodných svdomí."

Tato výpov V. Zeleného stojí až po tu chvíli ve své plné váze,

ježto až dosavade žádný a jmenovit ani starý p. vlastenec nepivedl

njakého platnjšího dkazu a svdectví, jímž by nadepsanému, jenom

tak zhola pronesenému obvinní a náku bylo pibylo vtší podstaty

a skutené platnosti.

Co se týe tvrzení Fr. elakovského, že by byl J. Nejedlý r. 1831

obžaloval censora Zimmermanna pro Langrovu báse : „Naše lesy"

v 5. svazku echoslava vytištnou ; tu pipomínáme, že sami vlasten-

cové naši nedlouho na to vyrozumli, kterak osoení to vyšlo z kruh,
s nimiž Nejedlý nemíval co initi. I nesrovnávalo by se také celé

podobné jednání se známou povahou Nejedlého, který žádnému a jme-

novit tomu, s nímž dvrnji obcoval, nepál a neinil toho, co jemu

samému bylo nepíjemné, a který z vlastní zkušenosti vdl, jak chou-

lostivé ano trapné bylo tehdáž postavení každého censora a s ja-

kými tžkostmi mívali zápasiti tehdejší spisovatelé a vydavatelé knih

eských.

To, co jsme pipomenuli o udavaství J. Nejedlému za vinu

daném, platí tolikéž o karbonáství, z nhož prý Nejedlý odprce své

naíkal, anobrž obviování Nejedlého v píin této jest tím nepodstat-

njší, ježto se zakládá na dminkách tak nemotorných a na kombinacích

tak lichých, že jenom tehdejší slepá náruživost a neobyejná pedpod-
jatost protivník Nejedlého nco podobného na nj mohla vymysliti

a uviti. Ovšem nelze se tomu naprosto diviti, uvážímeli, že analogisté

asu toho nenávidného Janlca nejedenkráte již pouze pro to pokládali

za pvodce picházejících na n nehod literárních a policejních, ponvadž
on tehdáž dvrn zacházel se starým svým pítelem, policejním úad-
n(kem Konrádem. *)

') Že asu toho povést v Praze byla rozhlášena, jako by jotisté byli

v tejném spolku a karbonáty, tomu vyrozumti jest tolikéž z listu

š. unvkovského, píteli Vojt. Nejedlému ze Žebráku dne 11. list. 1824

poslaného, kdež v P. S. pipomíná: „že v Praze jsou všichni, kteí se

pidržuji i, v karbonáaké povsti," kteroužto zprávu s ním sdlil

vracející se z Prahy prof. Sedláek, jenž byl tehdáž delší as v Praze
strávil. — Jak asi tato podivná ano nemotorná povst tenkráte v Praze
vzešla, o tom Bdli! s námi v letech ticátých dohrosrdený a u vci
té nestranný .1. I.. Ziegler tuto historii. - „Pvodce analogické ortho-

grafíe J. Dobrovský byl v mladších letech za asu cla Josefa II. s ji-

nými ješt našimi literáty (K. Pn^areni ,i j.) lenem lóže svobodných
zedník (macomi, reiniaureru), již pedsedal tuším lir. Kfiniffl. což tehdáž

vbec známo bylo. Když r. 1819 a 1820 povstaly ve Vlaších nepokoje,

jichžto pvodci byli tak zvaní tarbonái, obrácena ihned pozornost na

bývalé l"/' 1 maconské, ponvadž se mlo za to, že freimaurové byli

v tajném spojení s revoluními karbonáty. Jakož pak karbomii i SVO
bodni zedníci mezi sebou naprosto se poznávali po jistých umluvených
znameních tajných, zpomenuli sob ihned nkteí píliš úzkostliví a

pi tom zlomyslní lidé :i to zvlášt ti. jimž .1. Dobrovský pro své

ivobodomyslné, jozefinské smýšleni býval trnem v oích, — že on také

52
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:

Co se týe další výtky J. Nejedlému od Jungmanna inné v ten

rozum, „že by byl muž mstivý, nesmiitelný, podezivý, nepítel cizího

snažení" ; tu zajisté Jungmann i elakovský nemli té nejmenší píiny,
aby jej byli v té vci platn mohli naíkati. Nebo pokud Nejedlý živ

byl, neutrpl ani jeden ani druhý domnlou mstivostí a nepízní jeho
njaké nepíjemnosti, tím mén njakého policejního stíhání ; anobrž
Jungmann byl asu toho povýšen na hodnost prefekta gymnasijního a

jinak ješt vyznamenán ; tolikéž stal se elakovský redaktorem Novin
Pražských a pozdji také prozatímním profesorem eštiny, což by se jim
zajisté nebylo dostalo, kdy by jeden i druhý za píinou udavaství
a mstivosti Nejedlého byli tehdáž u policie v erné knize zapsáni

bývali. Anobrž F. elakovského potkala teprv po smrti J. Nejedlého— a to bohužel tenkráte za píinou udavaství— neblahá ona katastrofa,

jež tém celou jeho bytost na dlouhá léta zniila. Pro asi Nejedlý

pes všeliké od pátel obapolných inné pokoušky k smíení jej s Jung-
mannem zstával nesmiitelný, toho píiny pivedli jsme již výše na
nkolika místech.

Hledíc k tomu obvinní, že by byl Nejedlý zneužíval svého úadu
uitelského k rozmnožení píjm svých prodáváním gramatik a vy-

dáváním vysvdení z eštiny osobám nespsobílým, vidí se nám
v této píin pipomenouti toto : J. Nejedlý vydávaje svá a pátel
svých díla literární vlastním nákladem, hledl ovšem k tomu, aby pro-

dáváním knih tch alespo ás nemalých útrat v píin té inných
zpt obdržel. Avšak v tom nespatujeme niehož závadného, a nevidí

se nám Nejedlého pro to njak naíkati již z té píiny, že pi teh-

dejších velmi nepíznivých pomrech knihkupeckých vbec všickni spi-

sovatelé eští, kteí práce své na vlastní groš vydávali, jmenovit
D. Kynský, T. Fry, V. Sedláek i sám J. Jungmann asu toho totéž

inili a sami knihy své prodávali. Že by pak Nejedlý, jakož mu Jung-
mann a elakovský vytýkali, k ypsilonu jenom pro to tak tvrdošíjn

býval stál, ponvadž se obával, že by spisy a jmenovit gramatiky jeho,

jsouce tištny orthografií bratrskou, všeliké ceny pozbyly; tu neteba

býval druhdy lenem lóže magonské a kombinovali ihned, že vynalezl
analogický dobropis pedkem arci jenom k tomu konci, aby se jím
poznávali ti, kdož náležejí nebo náležeti sobe" žádají k spolku írei-

maurerskému. A jakož panovalo domnní, že spolek ten jest v spojení
s karbonáty, naíkáni jsou ihned všickni naši analogisté, že by byli

karbonáry ; žertemli ili opravdu, sub judice lis est ? Ziegler, jehož
povst o tom došla do Hradce Kr., byl prý nemálo tomu poven,
že nestál tehdáž k jotistm, nýbrž držel se ypsilonu, ponvadž by byl
sice mohl pijíti v podobné vyšetování, jaké mu bylo s pítelem J.

Pospíšilem ped tím proto podniknouti, že oni k svému kestnmu
jménu ješt jiné vlastenecké pijmouti ijiné vlastence k podobnému
novokesanstvi povzbuzovati smli." — Že v tchto jednak nemotor-
ných, jednak zlomyslných a pedkem proti Dobrovskému namíených
kombinacích a nácích J. Nejedlý neml žádného úastenství, anobrž
že jimi tak dobe jako pátelé jeho Hnvkovský, Ziegler a j. pe-
kvapen a rozhoen byl, toho pi známé jeho ráznosti a svobodomy-
slnosti a té nevšední šetrnosti a upímné náklonnosti, kterouž pes
všechny hádky analogické k Dobrovskému po celý ten as bez pe-
rušení nesen býval a ji také na jevo dával, neteba tuto tvrditi a sieji
dohovati.
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nepodstatnost výitky této sieji prokazovati. 1
) Nebo ukázali jsme již

výše a jest i sice známo, o Nejedlému v celém tom boji hlavn a vlastn

bylo initi ; a pipomínáme toliko, že Nejedlý tu, kde se jednalo o jeho

autoritu a dosažení úelu sob jedenkráte vytknutého, pi všeliké své

opatrnosti, skrovnosti a spoivosti nehledl na žádný sebe vtší zisk

ani sebe patrnjší ztrátu hmotnou a proež také — ehož ovšem nelze

schvalovati, — veškeru zásobu knih svých radji ve sklep spucheti

nechal, nežli by byl snižováním jich ceny aneb rozdáváním jich jakousi

koncesi odprcm svým uinil.

Co se pak týe té výitky, že by Nejedlý býval provozoval jakési

svatokupectví prodáváním vysvdení eských, tu v píin této nem-
žeme ovšem tajiti, že jsme my a jiní pátelé naši nejedenkráte slýchali,

kterak tehdejší vlastenci na J. Nejedlého toužívali, že zkoušeje úad-
níky, kteí se ucházeli o místa, k nimž dle zákona vyhledávalo se

známosti jazyka eského, píliš shovívav k ním se choval a sebe skrov-

njší známostí u vci té se spokojil. Avšak sluší zde pipomenouti,

že Nejedlý osobám tmto nevydával takových vysvdení, jakéž dával

studujícím, — že by byli totiž znalí gramatiky a literatury eské —
anobrž že jim toliko vysvdoval, že se znají v eštin tak, aby mohli

s lidem eským se smluviti a vyjednávati a eským spism vyrozumti.
Jestliže pak takováto ovšem jenom povrchní známost ei eské byla

dostaitelna u vci, o niž bývalo initi ili nic, o tom rozhodovati ne-

byla vc Nejedlého, nýbrž pedstavených úad vyšších, a když se tito

s ní spokojili, nemohl on nieho proti tomu namítati. Nad to vydával

Nejedlý vysvdení taková vždy jenom starším úadníkm, kteí pi
tehdejším zízení škol stedních nemli tak lehce píležitosti nauiti

se náležit jazyku eskému a kteí zvlášt z píin rodinných míst podobných
dosíci sob žádali, v emž jim Nejedlý nechtl v cest býti. Osobám
mladším, kteréž pebývaly v Praze a takto aneb sice mly píležitosti

a asu nabyti dkladné známosti ei eské, takovým se Nejedlý na-

prosto u vci té nepropjoval, anobrž aby buto tení jeho navšt-
vovaly aneb soukromého uitele sob zjednaly, zhola a zhurta jim uka-

zoval a je odbýval. — Že by pak Nejedlý vše to jenom k zvýšení

svých píjm byl dlával a vysvdení taková pouze z úplatku (za

balatku) vydával, tof jest naprosto nepodstatné a nepravdivé, a vše co

u vci té tehdáž i pozdji bylo mluveno, zakládá se na pouhém ledabylém

povídání, na sprostém Jdeveténí a obyejném asu toho podezívání
a zasluhuje tím mén njakého povšimnutí, ponvadž i takové osoby,

jež v píin té náležit byly zpraveny a Nejedlému nebyly píliš

píznivý, pece nikdy nevinily ho z njaké špinavosti ani úplatku braní,

což by sice zajisté uiniti nebyly opomenuly. Bylt také Nejedlý píliš

svdomitý, písný a ctižádostivý, aby byl nco podobného pedsebral,

') Jmenovité uvádí F. elakovský, kterak J. Nejedlému v celém tom
boji o ypsilon hlavn toliko bylo o to initi, aby tch (i(MH) exemplá
8. vydáni své gramatiky, jež ml r. 1829 ješt na .sklad, nestalo se

veteši Že vlak výtka tato patrn jest pehnaná, vychází mimo jiné

i z toho, že J. Nejedlý záliy na zaátku r. 1830 zpsobil nové, 4. vy-

dáni ivé gramatiky, k emuž by se pi své známé opatrnosti a spo-

ivosti zajist nebyl odhodlal, kdy by býval ml na sklad (huna ješt"

6000 exemplá .'i. vydáni své gramatiky dotené 1

ftí*
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i pi své známé zámožnosti a skrovnosti nemel tolio ani potebí, aby

„za balatku" nepravdivá vysvdení vydával a takovým nepoestným
spsobcm píjmy své zvtšovati hledl. — Proež nelze také na Ne-

jedlého proto, že pi vydávání vysvdení z eštiny starším úadníkm
ponkud shovívávej i sob poínal, píliš toužiti a jej proto z svato-

kupectví viniti, a to tím mén, když také jiní uitelové podobná vy-

svdení vydávali a až podnes vydávají.

Koníce toto vypsání pipomínáme, že se nám nevidlo odpovídati

v nm tolikéž k výitkám a nákm, kteréž p. profesor Ilattala ve svém

nejnovjším díle: Brus jazyka eského na J. Nejedlého pronáší; a to

již hledíc k smru spisu toho. Nebot nebylo nám initi v studii pí-

tomné o posuzování a obhajování orthograhekých a filologických mínní
a. prací J. Nejedlého, k emuž sebe vbec nepokládáme ani za povo-

laného ani za spsobilho, anobrž chtli jsme toliko nestrann vylíiti

jeho povahu a pragmaticky vypsati jeho vlastenské usilování a podrobn
vyísti jeho díla a pedsevzetí literární.

22. O povaze a soukromém život J. Nejedlého.

Jan Nejedlý byl vysoké, štíhlé postavy, vzezení pronikavého, oí
jiskících, tváí plných, u vyšším vku však za píinou churavosti

jaterní tmavobarvých ; *) jsa muž vzdlaný a mrav ušlechtilých, v ob-

cování s jinými nemálo obratný a spsobilý, býval v mladších letech

rád vídán v spolenostech vyšších, akoliv jich zvlášt nevyhledával.

V pozdjších však letech zanášeje se bedliv pracemi uenými a povin-

nostmi úadu svého a jsa neženat, vedl život tém samotáský a

straníval se velikých spoleností. Rovnž nemíval Nejedlý nikdy mnoho
pátel dvrných; k tm však nkolika, k nimž se byl již v mladosti

své naklonil, choval se co nejsrdenji po celý as života svého. Byli
to — krom staršího bratra Vojtcha — Šeb. Hnvkovský, A. J. Puch-

mír, doktor práv Ivan, spolužák a nejdvrnjší pítel Nejedlého až

do smrti, dokt. lék. Th. Held, policejní komisa Konrád a lékárník

na Koském trhu Hubatka, ze Žebráku rodilý, v jehož lékárn tém
každodenn odpoledne nkolik hodin trávíval. Mimo n obcoval dvrn
také s guber. radním Tvrdým a apelaním radním Brožovským, právníky

to výtenými a vlastenci horlivými. — Bratra Vojtcha ctil tém jako

otce svého, s Hnvkovským a Puchmírem pak býval jedna duše, s nimiž

se scházíval každého roku o prázdninách na Velize, v Mirošovech,

v Radnici nebo Žebráce a prožil tu vždy nkolik dní píjemných v roz-

mlouvání o pracech literárních a jiných pedsevzetích vlasteneckých. 2
)

') Zdailou podobiznu
vJ. Nejedlého, v oleji A. Machkem malovanou, chová

rodina Nejedlých v Žebráce 5 dle podobizny této zhotoveno jest nkolik
menších vyobrazeni; jmenovit kamenopisné pi básni Vácslav r. 1837

a v dev ryté v Svtozoru r. 187G . 16.

*) Pi jedné takové schzce r. 1821 v Mirošovech odbývané byl také
pítomen V. J. Sedláek. Mluveno tehdáž mimo jiné tolikéž o vlastencích

a pátelích nedávno zemelých, a tu za ei naléhal Sedláek na Vojt.

Nejedlého, aby, až on ume, zdlal elegii na smrt jeho. V. Nejedly
smál se nemálo tomu, eho on, mladík, od starého žádá? Avšak V.
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Kdykoliv pak nkterý z pátel tchto pišel do Prahy, musel u J. Ne-
jedlého hospodou býti, kterýž i sice neváhal pátelm svým všeliké

možné služby prokazovati a jim raden a pomoen býti.
J

)

Krom jmenovaných pátel byl Nejedlý ješt také ve spojení

s jinými vlasteneckými spisovateli, jmenovit s J. Dobrovským — s nímž

po celý as pes všeliké tehdejší hádky literární dvrn obcoval

i pátelské listy od nho dostával— s J. L. Zieglerem, J. Palkoviem,
J. Rautenkranceni, ML J. Sychrou, D. Kynským a Fr. Štpnikou.
Mladších však spisovatel stranil a vzdaloval se Nejedlý, zvlášt od
té doby, co vzešly u nás výše vypsané rozbroje o orthografii a pro-

sodii, bud na prosto, aneb nevšímal jich sob alespo v té míe, jak

by sob toho byli žádali. Pokládajíce takovéto vzdalování se za jakous

pánovitost a nešetrnost, toužívali pak nemálo na nj a inili mu trpké

výitky proto, nazývajíce jej napotom úsmšu jenom jemnost panem
addou" nebo „velikým pánem!"

Z píbuzných svých byl J. Nejedlý mimo bratra Vojtcha zvlášt

mladšímu bratrovi Josefovi, sousedu a ezníkovi Žebráckému, pízniv

a naklonn a to proto, že byl on muž rozšafný, podnikavý, šetrný a

opatrný, a J. Nejedlý, jsa sám nemálo piinlivý a skrovný, podobných
vlastností u každého jiného vyhledával a nemálo pokládal. Za tou

píinou šel bratrovi tomu ve všelikých pípadnostech s dobrou radou

na ruku, anobrž zakládal jej tolikéž nemalými sumami penžnými, tak

že obchod svj znamenit zvelebiti a své hospodáství ervenodomské,
pvodn toliko ze 40 korc polností se skládající, až na 400 korc
rozhojniti a v nejlepším spsobu synovi Františkovi zstaviti mohl.

J. Nejedlý byl — jakož již pipomenuto — neženat po celý

as života svého. Ovšem chtl se již v mladších svých letech oženiti

;

avšak uváživ své tehdejší skrovné dchody a obávaje se, že by v takových

okolnostech manželku a rodinu slušnou výživou nemohl opatiti, upustil

od úmyslu toho. Když napotom jako advokát nabyl hojného jmní a

tím i dostatených prostedk k slušnému vychování rodiny domácí,

ml nkolikráte píležitost vejíti v stav manželský ; avšak sešlo pokaždé
s toho. Jmenovit asi ve svém tyicátém roce seznámil se v Karlových

Sedláek neustál na V. Nejedlého prosbami naléhati, až mu to konen
pislíbil. Když pak V. Sedláek dne 2. února 1836 v Plzni na zánt
mozku a plic kvapn zemel, zpomenul sob V. Nejedlý na pípov
ped patnácti lety Sedlákovi danou a složil truchlozpv na pedasnou
smrt jeho i podal jej do Kvtu (r. 1836), kdež byl s titulem: „Elegie na
smrt V(j;jt. J. Sedláka, 2. února 1836 zemelého", v Píl. V. str. 18—19
vytištn a u veejnost podán.

'> pátelské ochotnosti a úslužnosti .1. Nejedlého dostalo se jmeno-
vité také nejedenkráte J. Jungmannovi, pokud se s ním nerozdvojil

(18171, (17: V. Zelený 1. c. str. 102, 186.) — Když A. Puchmír na
podzim r. l!S2o zstával v Pražské všeobecné nemocnici na léeni, na-

voval jej .1. Nejedlý každého dne a míval srdené úastenství v jeho
trapném postaveni; když pak Puchmír zemel, obstaral mu Nejedlý
slušný poheb, oznámil úmrtí to v novinách i lístky eskými všem
vlastencm v Praze i na venku poslanými, byl bedlivým vykonavatelem
jeho posledního poízeni, zasazoval se o vydáni jeho básní sebraných

lUcy) a ujímal se i jiných jeho záležitosti literárních, jmenovit vy-
dáni jeho gramatiky ruské.
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Varech s dcerou jistého dvorského rady z Vídn, v echách však rozenou

a nemálo spanilou. Ucházeje se o ruku její zaídil již za tou píinou
velmi slušné ano stkvlo svou domácnost, zaopativ sob mimo jiné

i stkvostné stíbrné náiní a drahé kmentové vinutí stolní pro 24 osoby.

Že však nevsta pi námluvách žádala, aby Nejedlý z Prahy do Vídn
se odsthoval a tam v úad agenta dvorského se uvázal a nad to aby

tolikéž statek svj jí zapsal, Nejedlý však u výminky tyto vejíti nechtl;

nepišlo to k satku obmýšlenému. — V pozdjších letech když se

jeho churavost množila a jej astji k loži poutala, nevidlo se mu
více v stav manželský vcházeti, nýbrž zstal až do smrti v stavu pa-

nickém a odkázal napotom, jakož výše pivedeno, své veškeré jmní
nejbližším píbuzným.

Ve svém soukromém život byl J. Nejedlý velmi skrovný, stídmý

a šetrný, poádku velice milovný a v spravování záležitostí a užívání

sum penžných od stran mu svených nanejvýše bedlivý a svdomitý,

proež požíval také u vci té jich neobmezené dvry. Rovnž obezele

a rozšafn poínal sob v spravování svého dvora kmetcího v Trniném

Újezd ležícího
;
jmenovit zvelebil a vzdlal tamní stavení hospodáská,

sady, pole, luka a lesy v té míe, že se hospodáství to mohlo po-

kládati za vzorné. Proež také inna jsou po jeho smrti ddicm
z nejedné strany podání vpíin koup dvora toho, a to také od samého

tehdejšího výboru zemského skrze lena jeho rytíe Bohuše z Otošic.

Co osobní povahy J. Nejedlého se týe, byl on, jakož všickni

nestranní jeho vrstevníci vysvdují a jakož to i z veškerých jeho ped-
sevzetí vychází, muž pravdomluvný, pímý a spravedlivý, úhlavní ne-

pítel všelikých obojetností a licomrností, jenž, jak íkáme, vždy míval

co na srdci to na jazyku a to v té míe, že asto až píliš zejm
a makav zdání a mínní své pronášel. Proež se také každého varoval

a každého nenávidl, o kom se byl pesvdil aneb se domníval, že

by byl k nmu nebo k jiným neupímn a licomrn se zachoval.

Rovnž se nekoíval a nepochleboval žádnému, teba to byla osoba

vyšší, zámožnjší a vzácnjší, úadní nebo soukromá, svtská nebo

duchovní. Pi tom však býval i velice ctižádostivým, zakládaje sob
nemálo na svém sociálním postavení a varuje se proto všeliké nesluš-

nosti, nesprávnosti a špinavosti i vbec všeho, co by dobré jeho po-

vsti mohlo na újmu býti. I požívalt proto také nevšední šetrnosti

a úplné dvry všech svých kolleg jakož i svých pedstavených i všech

úad, s nimiž míval co initi, u nichžto všech pro svou spsobilost,

nestrannost a poestnost („als ein Mann von Ehren") vbec býval

na slovo brán. — Ze Nejedlý byl výborným právníkem a asu svého

nemálo hledaným zástupcem a prostedníkem a že i v této píin pro

své rázné, obezelé a svdomité jednání a pi tom skromné požadování

tšil se dve všech stran a klient svých, o tom jsme již výše sieji

promlouvali, , tak že zde k tomu toliko ukazujeme.

Ovšem nemžeme tajiti, že J. Nejedlý býval asto mrzutý, ne-

vlídný, podezivý, svéhlavý, tvrdošíjný,— ano pravá tvrdá hlava eská —
tak že asem velmi tžko bylo s ním zacházeti. Avšak tomu neteba

se diviti, hledímeli k jeho prudké, popudlivé (kalokrevné) povaze a

k jeho churavosti jaterní, která u vyšším stáí velice jej obtžovala
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a zhusta i k loži poutala, jakož i k té rozilenosti a rozdráždnosti,

kterou mysl jeho za píinou tehdejších hádek literárních a nešetrného

k nmu se chování ze strany protivník jeho tém neustále byla

zmítána a znepokojována. Proež také nemžeme pisvditi tm, kdož

vyhlašují Nejedlého za muže' vbec nesrdeného a nelidského; nebo
bylli nkdy k jiným mén úslužným, ochotným a pívtivým, zakládalo

se to vždy na njaké zvláštní píin aneb na njakém nedopatení

a pekvapení, a nikoliv na takové zatvrzelosti mysli, která by byla

srdce jeho všelikým citm jemnjším a úmyslm šlechetnjším inila

naprosto nepístupné a naskrz neitelné. Anobrž máme nemálo píbh
ped rukama, z nichž bychom práv opak toho mohli provésti, ano

ukázati, že Nejedlý u vci té zachoval se nezídka spanilomyslnji,

nežli leckterý jeho protivník a obžalobce. *)

O veškerých pracech literárních a všelikých pedsevzetích vlaste-

neckých J. Nejedlého promluvili a psali jsme již v listech pedešlých

tušíme dosti obšírn. Proež pipomínáme zde jenom ješt, že ne-

obyejná innost literární a nevšední horlivost vlastenecká, kterou

Nejedlý v letech 1800—1812 dával na jevo, vbec se uznává a to

i od osob, kteréž pozdji pešly do tábora jemu nepátelského. Že

pak Nejedlý v této své horlivosti pozdji ochabovati se zdál, jakož

jsme již také k tomu ukázali, to nelze tajiti; avšak pohlížímeli ne-

strann a objektivn k tehdejším tžkým, drahým, nepokojným, vá-

leným a tudíž každému literárnímu poínání a duševnímu usilování

nanejvýše nepíznivým asm a okolnostem, nebudeme u vci té na

J. Nejedlého píliš toužiti a jej proto naíkati. Nebo neodcizil se

i tehdáž naprosto národu svému, anobrž zstal vždy vrným synem

jeho, jakož to vychází zejm z toho, že jakmile po utišení bouí
válených nastaly píznivjší okolnosti, a vláda sama vydanými v letech

1816—1818 naízeními k jazyku a národnosti naší ponkud šetrnji

chovati se zdála; J. Nejedlý neváhal ihned píležitosti této dobe
užiti a k nové innosti se zmužiti, i zase tak horliv jako ped lety

na poli literatury naší pracovati a vydáváním knih i asopis, tolikéž

i hmotných obtí u vci té pinášeti. Proež nezdá se nám podstatnou

býti výitka, která ješt nedávno J. Nejedlému v spise jednom — sice

dkladném a vzácném — byla inna v ten rozum, „že by Nejedlý

již v 35. roce vku svého býval starým mužem, prázdným všeho zápalu

pro vc národní, od nížto se ím dále tím více odcizoval k vcem
svtsky prospšnjším, pacht se od advokátství dosaženého až do své

smrti hlavn po penzích." 2
)

') Tomu na svdomí stj zde alespo jeden píbh, jejž nám oznámily

osoby, které byly oitými svdky toho. Pražský totiž umlec K. byl obdržel

za odmnu své piinlivosti a dmyslnosti zlatou medaili ztíží 20 duk.,

8 nápisem: „Vlast cti eskou piinlivost." Upad však pozdji v nouzi,

nucen byl peníz ten prodati. Dozvdv se Nejedlý, jak 8 tžkým srdcem

umlec náš s drahou památkou touto se rozlouil, dal vyhledati a kou-

piti peníz ten a vrátil jej pvodnímu majiteli, který se slzícíma oima
za vzácný a drahý dar tento có nejvroucnji jemu dkoval a sám na-

potom známým svým o tomto velikomyslném J. Nejedlého se zachování

nejedoukrate vypravoval a jemu za to dobroeíval.
-) Viz V. Zelený 1. c. st. 196. 197.
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Že byl J. Nejedlý muž všestrann vzdlaný a jmenovit jazyk
klassických i eí moderních — francouzské, anglické, vlašské a špa-

nlské— dobe znalý, o tom psali jsme již výše; proež pipomínáme
zde jenom to, že výitka J. Nejedlému od J. Jungmanna ') inná, „že

by — nepokrauje u vdách — za jinými byl zstával," nezela se

tak naprosto podstatnou býti. Nebo z dopis J. Nejedlého pátelm
tehdáž posílaných vysvítá zejm, kterak on, teba že pracemi uitel-

ského a advokátského povolání svého býval nemálo zamstnán, nicmén
bedliv sob všímal všeho, co se asu toho dalo a podnikalo na poli

domácí i zahranin literatury, kupoval vycházející beletristické i v-
decké spisy eské, 2

) jinoslovanské a cizojazyné, posílal bratrovi Voj-

tchovi a pátelm seznamy vyšlých knih eských — „aby vdli, co

všechno již máme" — i knihy samé, jež vždy díve sám bedliv ítával

i trefná a nezídka ostrá, vbec povšimnutí hodná zdání o nicb pronášel. ;1

)

Svými pracemi literárními J. Nejedlý obrátil na sebe pozornost

i zahraniných spolk uených, taktéž osob vzácných a vzdlanýcb,

jakož se i pi navštvování lázní Teplických a Karlovarských seznámil

s nejedním práv tam se zdržujícím svtským velmožem a mecenášem,

duchovním hodnostáem a na slovo vzatým lékaem a pírodozpytcem
nmeckým, polským a ruským, s nimiž sob napotom i dopisoval. l

)

Psobením vzácných muž tchto stal se Nejedlý tolikéž lenem nkolika
uených spoleností zahraniných; tak ku p. jmenovala jej r. 1817
Petrohradská akademie lékasko-ehirurgická a r. 1820 cis. akademie

ruská svým lenem estným.

1

)
Viz Zápisky . 26.

2
)
Nauné i beletristické knihy eské kupoval a ítával J. Nejedlý bez
rozdílu, a byly psány si vydány od analogist nebo klasicist, ticha

že v ctních svých zvlášt schvaloval jenom dobré eské knihy t. j.

bratrskou orthograíií psané. Tak i objednal sob a to na krátce ped
svou smrtí — prostedkem knihkupectví Ncurcuterova — jeden exemplá
na velinském papíru v Slovníku Jungmannova.

•) Tak psal J. Nejedlý 8. llnvkovskému dne 15. února 1825; „Almanah
dramatický V. Klicpery jsem tyto dny obdržel, a páti by bylo, aby
své spisy vydával. Ten cizím dramatikm se vyrovná a mnohého
pevýší. Shakespearv duch nejvíce v není panuje, a nikdy neodloží
pana profesora. — Ctu též J. Kollara Slávy dceru; výborný to básník.

Ti dva slávu eské literatury rozšíí. Kollarovi vadí to, že nkteré
rýmy chybné má, jakož: krásné a jasn; což ovšem malikosti, ale

práv v znlkách by se jí vystíhati ml; myšlenky, verše má výborné,
pednesení živé." — Dne 19. ervence 1825 psal témuž: „Odesílám
Vám Calderona, který se mn nelíbí. Jest stejného bezchutného ducha
jako všecky básn téhož asu, jen že vyššího ducha jeví. Jaký to

rozdíl mezi ním a Shakespearem'! Ten co bh divy tvoí a nejmocnjší
genius jest. Pro se Calderon Nmcm tak líbí, nevím, alespo z tch
díl to nepoznávám." — Konen pronáší v listu svém dne 10. kvt. 1828
psaném, své zdání o Grillparzerov Ottokaru takto : „etl jsem Grill-

parzerova Ottokara —
;
jest to bídná práce již jako drama a ješt bíd-

njší v ní smejšlení. V štstí jest Ottokar hrubý, pyšný pacholek, ku
konci pak plativá baba. Závis jest zohyzdnný charakter! Všechno
historii napí — a jen psáno, aby se to nejsprostší

r
luze zalíbilo . .

."

4
) Z velmož tchto sluší zvlášt uvésti Adama knížete artoryského, slav-

ného tehdáž mecenáše polského, —Jehož jeden zanímavý, J. Nejedlému
r. 1812 poslaný list teme v biografii Nejedlého pi básni Vácslav 1837
vytištné —

,
pak uené biskupy Kosakovského a hr. Woronicze.
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23. O nástupcích Jana Nejedlého v úadu uitelském.

Ku konci studie pítomné vidí se nám ješt nco pipomenouti

o nástupcích J. Nejedlého v jeho úadu uitelském.

Jakož již nadepsáno, zastával prozatím v školním roce 1834—35

úad ten Norbert VdiiJc, skriptor v c. k. bihliothece a eský trans-

lator u gubernium Pražského. Ježto byl N. Vank svou spsobilost

k stolici této dostaten vysvdil svými pracemi literárními a sou-

kromým vyuováním v eštin, mlo se za to, že se stane skuteným
profesorem ei a literatury eské na universit Pražské, kdy by ml
.1. Nejedlý smrtí sejíti. Avšak Vank ochuravl již tehdáž nemálo na

prsa, tak že odbyv sotva s patrným sebe pemáháním v ervnu r. 1835
zkoušky s posluchai svými, musel nedlouho na to docela ulehnouti

na lžko nemocné, z nhož více nepovstal ; zemcl na souchotiny dne

29. prosince r. 1835.

Ponvadž X. Vank již na zaátku msíce íjna r. 1835 nemohl

více z domu vycházeti a takto úad profesora eského prozatím dále

zastávati, vidl se tehdejší editel studií filosofických, výše jmenovaný
velmistr kižovnický A. Kohler nucena, nkoho jiného k tomu povo-

lali. I vložil úad ten na muže, jejž tehdáž veškeré obecenstvo eské
za nejspsobilejšího k tomu pokládalo a proež také z jmenování toho

jednomysln se radovalo. Maž ten byl náš F. L Celakovský, asu
toho redaktor Novin Pražských a vycházející s nimi Vely eské. ')

I-'. L. Celakovský zahájiv uprosted msíce íjna r. 1835 své eské
pednášky, odbýval je uapotom tyikráte za týden, v pondlí, ve stedu,

v pátek a v sobotu, u veer od 5. do 6. hodiny v síni . 2 (fysice)

;

rozdlil je na dv tídy a to tak, aby pednášky pondlní a pátení
navštvovali Nmci i eši, ei eské málo ješt znalí, stední a sobotní

pak ti, kdož se již znali v gramatice eské a chtli se toliko ješt
v ní zdokonaliti a s literaturou eskou sieji seznámiti. — Tu i tam

pihlásilo se poslucha veliká síla, a jmenovit do pednášek stedních
a sobotních chodívali nejen studující anobrž i starší vlastenci a spiso-

vatelé eští. I bylot zjevn pozorovati, jak velice zanímají jednoho

každého posluchae pednášky elakovského.
Vdlt také Celakovský pedmtu svému — namnoze sucho-

parnému — tolik lahodnosti zjednati a posluchae svým živým a po-

chopitelným pednášením tak poutati, jakož i svými dvtipnými, trefnými

a zhusta humoristickými výklady a pikantními pipomenutími v té míe
zaujímati, že obyejn ani nepozorovali, kterak vymená hodina již

uplynula a že jest jim opustiti sin školní. 1 tšili se pak vždy zase

na nejprv píští pednášku, vdouce, že se jim dostane slyšeti opt
nco nauného a zanimavého. Jmenovit porovnával Celakovský velmi

dovtipn ústrojí a spsoby jazyka eského s jazyky jinoslovanskými,

germánskými a románskými, uvádl vtipné prpovídky, charakteristická

.1. Hanuš v biografii Pr. elakovského omyln uvádí, že by byl
Celakovský r. 1835 po J. Nejedlém povolán býval na stolici uitelskou,
kdežto se to stalo teprv tehdy, když N Vank, bezprostední nástupce
J. Nejedlého, nemohl stolici tu zastávati.
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:

písloví, a trefná poekadla, jakož i dležitjší idiotisray a ukazoval

k tomu, jak dkladn by se mli znáti ti v gramatice a fraseologii,

kdož chtjí vykládati nco z jazyka cizího do eského, a jaké zmatky

a nestvry vycházejí, když se lidé nepovolaní míchají do emesla spi-

sovatelského
;
pi emž poínal sob asto tak dtkliv a sarkasticky,

že se posluchaové tytýž nemohli zdržeti smíchu homerického. l
)

Bohužel, že tito tak zanímavé a hojn navštvované pednášky
elakovského netrvaly výše osmi týdn, ježto již uprosted msíce pro-

since r. 1835 k nejvyššímu naízení z istá jasná z úadu uitelského

byl propuštn a tolikéž od redakce Novin Pražských odstrann. Píina
toho, jakož napotom vyšlo na jevo, bylo nkolik slov, jimiž se byl

elakovský v Novinách Pražských neprozeteln dotknul cara ruského

Mikuláše I. ; na nešetrná slova tato bylo prý ruské vyslanectvo ve

Vídni njakým udavaem pozorno uinno, naež k doléhání jeho k e-
lakovskému tak písn jest pikroeno.

Zpráva o neoekávaném píbhu tomto a osudných úincích jeho

zpsobila tehdáž v Praze i na venku takové pohnutí a zdšení, že

tžko jest nyní náležit je vylíiti. Tomu ovšem nelze se diviti, uváží-

meli, že nehodou touto národnost naše utrpla ztrátu tém nenahra-

ditelnou, ježto vydatná a dležitá literární innost našeho elakovského

na delší as byla jako ochromena, co se pak elakovského samého tý-

kalo, byla píbhem tím celé jeho bytosti zasazena rána, po drahn let

nezhojitelná. Nebo zbaven jest najednou své dosavadní slušné výživy,

anobrž zmaeny jsou také všechny jeho skvlé výhlídky do budoucnosti,

zvlášt jeho tém již jistá nadje, že se stane co nevidt skuteným
profesorem jazyka eského na universit Pražské. 2

)

') Dobe toho ješt pomníme, kterak elakovský jednoho veera o n-
kolika trefných píslovích a poekadlech a významných idiotismech

' eských velmi živ a zanímavé promlouval
;
pi emž jmenovit pivedl

také známé : „Pobudem, nebudem, svta nepebudem" a se satyrickým
úsmchem ukázal, jak nemotorn je jeden tehdejší literární „obojživelník"

do nminy peložil. — Rovnž vyjel sob elakovský nkolikráte na
tehdejší nmecké Pražské schongeisty majorm i minorum gentium a

spisovatelské „komedianty," kteí asu toho ei a národnosti naší

zhusta velmi nešetrn se dotýkati a svými nechutnými vtipky a spro-

sáckými pamflety je hanobiti a plundrovati smli.
'*) Jaké tehdáž v Praze panovalo rozilení za píinou nadepsané kata-

strofy a jaký úinek mla ona zvlášt na elakovského, tomu ponkud
vyrozumti z listu, jejž Vojt. Nejedlý, byv o celé vci této V. J. Se-

dlákem z Prahy se navracejícím sieji zpraven, píteli našemu p. K.

Havlíkovi tehdáž ze Žebráka dne 12. ledna 1836 poslal, z nhož zde

nco u veejnost podáváme : „Zarmoutili jsme se všickni velice strany

F. elakovského a to tím více, když p. Sedláek z Prahy pijel. Jeda
do Prahy stavil se u mne a slyše tu zprávu, pravil, že se i u P. ela-
kovského zastaví. Což však neuinil, slyše strašlivé toho následky.

P. Chmelenský byl prý u p. elakovského osm hodin a ani slova z nho
nevypravil; jeho vzdycháni bylo jen: „O má drahá ženo! o mé dti!
Já jsem žebrák !" Bojí se, aby o rozum nepišel, a všickni prý pejí,

aby se rozstonal a tak rozum zachoval. P. Sedláek byl u guberních

ra a všudy jen e o elakovskm a litování ho. P. Procházka (teh-

dejší místopresident gubern.)ekl : ,Zase iedna výborná hlava ztracena!'

I u nejvyššího p. purkrabí byl (Sedláek) ; ten prý jest velmi mrzutý
a ml se prohlásiti, že by radji 40.000 kus dukát nevidl ! První pro-
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Pednášky o ei a literatue eské byly na to po njaký as
zastaveny, a teprv po novém roce 1836 zaal Jan Vávra, úadník pi
útárn, gramatiku eskou zase pednášeti na fakult filosofické ; ovšem

pi velmi skrovném posluckastvu. Profesuru tuto zastával J. Vávra

napotom až do r. 1839, kdež po nkolikaletém vyjednávání, dopisování

a konkursování propjena jest Janovi Koubkovi. Týž sedl na stolici

této až do r. 1854, kteréhož zemel dne 28. prosince v rodišti svém

mst Blatné ; od toho asu profesura ta — ádn a zvlášt — nebyla

již více obsazena.

Vynasnažili jsme se pokud dle pramen a pomcek nám pi
ruce jsoucích to možné bylo, v studii pítomné obšírnji vypsati, nežli

se to dosavade stávalo, píbhy J. Nejedlého jakož i pragmaticky vy-

líiti jeho innost literární a nestrann vyložiti všeliká vlastenecká

pedsevzetí a usilování jeho, jakož jsme i neopomenuli na slušnou a

pravou míru pivésti všeliké ty náky, výitky a obviování, v letech

posledních (r. 1S20—1831) od jeho protivník tak hojn na nho pro-

nášené a rozhlašované. Koníce nyní tuto studii biografickou, žádáme
vzácné tenástvo naše, neuinilili jsme veskrz zadost oekávání jeho,

aby alespo laskav prohlíželo k naší dobré vli, kterou jsme pi spi-

sování tomto neseni byli a kteráž hlavn k tomu smovala, abychom
obnovili, oistili a zachovali památku J. Nejedlého, kterýž ovšem jako

každý jiný smrtelník nebyl prost všelikých mdlob a kehkostí, avšak

pes to prese všecko o naše národní znovuzrození i vyzdvižení a zve-

lebení literatury eské má zásluhy tém neocenitelné.

Proež také nechtjraež více naíkati, hyzditi a plundrovati pa-

mátku muže o vlast svou tak zasloužilého a tudíž i ctihodného, anobrž

chovejme jméno jeho u vdné pamti, prohlížejíce k tomu, co byl náš

spanilomyslný F. J. Rubeš u vci této jak trefn tak prostosrden
pronesl takto

:

Lidské mdloby
Kryjí hroby, ,

Umlknte soudné hlasy,

Hrobem vládnou hrobní asy

!

Platnost in
Zemských synu
Dá na váhy zlaté

Soudce lásky svaté

!

tokol, kde p. elakovský povídal, že to psal proti Kiisoinanii, roztrhal.

—

Však ta píhoda i pro celou literaturu bude míti zlé následky. Ta se

zdvíhala a snad klesne te jako v prvním rozkvetu, kde prepjatí Kuso-
maíiaei i spisovatele zastrašili, i tenáe rozehnali. Ccnsura bude nyní

písná, v novinách jest to již vidti . .
.*
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O fysiologii mozku.
íSo

MUDr. Karel Chodounský.*)

Nyní ovšem nebude již nikdo pochybovati, že skuten mozek
jest sídlem duše, sídlem vdomí a sebevdomí; pomíjím tedy provádti
tobo dkaz, kterýž v každé píruní knize o fysiologii nacházíme, a

podáni prostý nártek nynjších našich positivních vdomostí o nej-

jemnjším, nejsložitjším a nejdležitjším orgánu lovka. Ku pro-

zkoumání neznámých konin tch bylo více a vytrvalejších výprav

potebí než do centrální Afriky ; v íši té mnoho cestovatel po dnešní

den ješt bloudí, kdežto jiní nkterými smry celou ji pronikli, piná-
šejíce nám pekvapující a nad míru zajímavé zprávy, jež tuto pedkládám.

Skoro až do našich dn vedl se boj o to, jaký jest pomr mezi

duchem lidským a výkony mozku ; zdaž každá kterákoliv ástka mozku
poslušná jest ducha ke každému rozkazu, i sestávali mozek ze souboru

ohraniených sted, z nichž každý svou zvláštní innost má a jichž

soulad nám spoádaný život duševní pedstavuje. Otázka ta jest nyní

nadobro rozhodnuta ; výzkumy všech fysiolog dokázáno experimcnteln,

že nkteré okrsky mozku proti dráždivým i ochrnujícím úinkm
jinak (a to vždy týmže spsobem) rcatjnjí než ostatní mozek, že tedy

jsou partie mozku nadané zvláštními schopnostmi. Dkazem tím zvráceno

jest uení, jako by innost duševní v mozku byla všudy pítomna co

vlastnost souborná a nedílná. Uinímeli mozkem prez, shledáme, že

sestává z dvou rzn barvených látek, šedé a bílé, a že mimo to složen

ze množství útvar. Povrch mozku složen ze samých malých závitk,

které u lovka vykazují tu zvláštnost, že nkteré z nich svou velikostí,

smrem i útvarem jsou na všech mozcích totožné, kdežto jiné malé

odchylky jeví. Šedá látka rozložena jest po celém povrchu v závitcích

a uložena ve dvou tak zvaných velikých gangliích uvnit mozku, kolem
jsouc obklopena látkou bílou; látka šedá, sestávající z bunk nervových,

jest sídlem našeho vdomí a sebevdomí, a práv povrch (korá, závitky)

jest tím místem, kde vnímáme, kde myšlenky trysknou, odkud vle
tlem ovládá, kde jest náš soud, naše fysické i morální bolesti, radostné

i smutné zpomínky. Bílá látka složená z vláken jest poslem všech

tch dojm a rozkaz. Kory mozkové ubývá v poasných chorobách

duševních a ve vysokém stáí; taktéž plemena lidská jeví rozdíl, ta,

r
) Literatura: E. Brilcke Vorles. ii. Physiol. 1876. Milné Edwards Lee.

s. 1. phys. Paris 1874. Ferricr Dawid Lokal. d. Funkt. d. Geh. 1874.

Dupny K. Examen de quelq. points de la phys. d. erv. Paris 1873.

Leidesdorf Psych, j.865. Luys Gehirn Pans 1877. Bateman Afasie Gaz.

hebd. 1870. Petina Beitr. Prag 1877. Hitsig Heutiger Stand ete. 1S77.

llitziq Untcrschgn. liber d. Gehirn. A. f. Ph. 1874. Pfliiyer Theorie d.

Schlafes A. f. Ph. 1874. Flechsig iiber Variet, im Bau etc, M. C. Bl. 1875.

Nothnagcl Exper. Unters. etc. Virch. A. 1874. — Garville et Duet Snr
les fonct. des hemisph. cer. A. de Ph. 1875. Spiro Odessa M. C. Bl.

1875. Soltmann Jahrb. f. Kind. 1875. — Danilevský Arch. f. ges. Ph.

1875. a j.
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která jsou malého vzrstu, mají povrch slabší. Tlouštka normální

obnáší 2— 3 mm. a jest vtší v pedu mozku; barva se mní dle stáí.

Zajímavé jest uložení bunk v koe ; majíce útvar pyramid stojí

v jistých vzdálenostech jedna nad druhou, bez výminky vesms obráceny

s hrotem k povrchu a s plochou základní dol, dále na jemných pr-
ezích pod drobnohledem vidíme, že máme v koe dvojí druh bunk

:

vtší, které šmahem jsou na spodin kory, a menší, které blíže povrchu

se nalézají ; ze všech vychází po jednom a více vláknu, jimiž mezi

sebou navzájem ve všech smrech spojeny jsou, tak že si celý povrch

co bukovou síovinu pedstaviti mžeme. V koe se ovšem také jako

ve všech orgánech i pojivo i kapillarie (jemné cevky) nacházejí. Jak

ohromné množství takových bunk korá mozková chová, dovedeme si po-

mysliti, povážímeli, že se jich na ízku velikosti l[]ram. a tloušky

0'lmm. napoítá 100— 120! A každý z tchto drobnohledných ele-

ment jest samostatný, sensibilitou organickou nadaný — jaký to

divuplný orgán

!

Meynert koru mozkovou dobe nazval plochou projekní zevního

svta, a Luys dobe soudí, že ony dv vrstvy v koe povrchní mají

každá funkci svou a sice vrstva s malými bukami že jest sídlem

sensibility, a hlubší s velikými sídlem motility ; mámeC období v šedé

látce míchy, kde rovnž veliké a malé buky nalézáme, z nichž pední
malé urit s nervy citnými a zadní veliké s nervy hybnými souvisí, a

jelikož zajisté nervstvo v celém tle stejný morfologický význam má,

jest náhled Luysv i o bukách v mozku pravd podobný.

K pojednání o šedé látce povrchu dlužno pipojiti i pojednání

o šedé látce ve velikých gangliích, kterých máme v každé polovin

mozku po dvou, a to sice pahrbí zrakové a tleso pruhované; leží

pesn v stedu mozku spojujíce v sob vlákna nervová, od kory míchy

i mozeku, z nichž ást je prostupuje a ást v nich koní.
Více bylo známo tleso pruhované co centrum motorické, i po-

ukázal pedevším Meynert k tomu, že zrnem okovitým procházejí

veškera psychomotorická vlákna, nad to i Nothnagel našel bod, jehož

dráždní bh zvíete psobí a jejž nodus cursorius nazval.

Za to bylo pahrbí zrakové zemí neznámou; Luys nám nakreslil

již dosti jasný obraz jeho, ukázav, že se v pahrbí nalézají tyi
úpln isolovaná zrna šedé látky, položené jedno za drahým, stojíce

v pomru k ichu, zraku, sensibilit a uchu, a dv plochy souvisící

• lou látkou míchy. Ukázal pak na prezích spojení tchto zrn

s ichovým a zrakovým nervem a dále i paprskovit vycházející vlákna

vzhru ke koe mozkové, a vyslovil tu náhled, že pirozené nadání

k nkterému odvtví vdní lidského zakládá se na bohatosti bunk
;i vláken ili systému toho neb onoho isolovaného zrna, majíc práv
v bohatosti pdy pipravenou bohatší vnímavost. Pathologická anatomie

pak jen tyto nálezy potvrzuje; u veškerých pípadu, kde nalezeno

pouzí- porušení pahrbí zrakového, nebylo ve sfée hybné, ve svalstvu

pražádného porušení, za to však trply více mén smysly dle rozlohy

poroSeni (Biermer, Hjelt, Meynert, Fleischman etc.)

Ob tyto gaoglie jsou obdobím míchy; jsou jaksi plným jejím

kvtem, a nce pahrbí zrakové jako na stonku zadních citových partií



826 K' Chodounslcý :

míchy a tleso pruhované na pedních motorických. Tleso pruhované

jest ústední kanceláí vle; jakmile tato z hloubí psychomotorických

ústedí (v koe) reaguje, letí rozkaz po vláknech nervových dol
k tlesu pruhovanému, vtlí se zde vláknm motorickým, vybíhajícím

v svalstvo tla, i stane se tu skutkem. Podotkli jsme již, že se v mozku
mimo látku šedou nachází také bílá, která ze samých vláken nervových

sestává ; tato mají pvod svj vtšinou z bunk v koe se nacházejících

vznikajíce co pejemné, z massy nervové sestávající žilky; na další

cest pijímají rzné obaly, kterými pak každé o sob jest isolováno —
však podstatnou vcí jest ono popsané jemné vlákno, jež po vynálezci

svém osním cylindrem Purkyovým nazváno jest. Vlákna bží rovn
neb v pravidelných záhybech a mají úelem spojovati rozliná ústedí

;

názorné porovnání jest se systémem drát telegrafických. Vlákna ta

spojují jednak povrchy obou polovin mozku a to písn buku jedné

strany s bukou soumístnou strany druhé, jednak zase spojují koru

s velikými gangliemi — nikoliv však ganglic jedné a druhé strany

mezi sebou.

Pedstavme si innost mozkovou jen v malém okamžiku ; co tu

v tch tisících a tisících samostatných element musí býti ruchu a spchu

!

A jaké síly se pi tom vyvozují, i jakou silou vbec elementy ony

pracují? Zda to elektina, i teplo, i fosforescence jakási? Bádá se

ovšem, ale pece nemáme posavad výzkum zajištných a pohybujeme

se v íši domnnek více mén pravd podobných.

Elektina sotva zde jest inná; ubíhá jiskra elektrická 50mili-

onkrát rychleji než jiskra (abych se tak vyslovil) nervová; bh dojmu

v nervu mžeme totiž zvláštními pístroji miti, a Helmholtz, Pouillet

a j. se shodují v tom, že rychlost obnáší 26'40 m. ve vtein. Jiní

badatelé mají za to, že buka podráždna svtélkuje a jiní, že vy-

vinuje v innosti teplo, což také zkouškami zvlášt Schiffovými zjištno

jest. Víme také, že mozek reaguje kysele, jeli v proudu innosti, a ne-

utráln za spánku (Funke) ; unavenost i oberstvení se v tom zakládá,

což ješt i s obhem krevním souvisí, jak hned uvidíme; víme také,

že krev z mozku odcházející jest pesycena kyselinou uhliitou. Zajisté

tedy že kombinovaný luební proces v bukách mozkových dojmy a ped-
stavy naše vyvozuje, a kdo ví, dospjeli vdní lidské takové výše,

aby mohl býti do všech podrobností vylíen; však možno to jest.

Ovšem, že jako innost všech orgán tak i innost mozku od

správného obhu krevního závisí; vždy buka nervová jako každý

jiný element jest podrobena stejným zákonm životním. Krev, která

ustavin buky novým tvoivém zásobuje, jest udržovatelem a spolu

dražditelem jich, a obh krevní v mozku a innost mozková jsou k sob
v uritém pomru. Ta partie mozku, která pracuje, jest pekrvenjší
než sousední, odpoívající ; dráždili se tatáž ást ustavin a nepopejeli

se jí oddechu a odpoinku, nastanou nezhojitelné materielní škody, a

konen ást ta službu vypoví aneb v jiných pípadech soulad duševní

poruší, na kterémž základ se pak nkteré choroby mysli vyvinují.

Proto je spánek nutný, a musí býti vydatný, aby si bukovina
mozku odpoinouti mohla, ili aby luebním procesem mohly se nahraditi

ztráty z denního namáhání. Výjevy spánku pozorovaly se bezprostedn
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na mozcích lidí, kteí byli poranním zbaveni lbu. Blumenbach, Durbam
Claude Bernard pozorovali, že ve spánku povrch mozku nco zapadne

a pi procitnutí opt se vypne ; znepokojujíli však spícího živé sny,

i tu mozek se vypíná, což je dkazem, že pi tom nkteré ásti kory

automaticky pracují a vtší nával krve k sob vyvozují; také se nám
vysvtlují píiny, pro lovk nemže usnouti po rozilení, po nápojích

dráždivých a p. Jen tehdy se dostaví sen, když zvlášt v mozkové

koe krve pomrn ubude. Podráždné buky udržují ilejší obh krve

v ástech onch a pedstavy a tím vyrušující dojmy zaplašují spánek
;

na témž základ spoívá i úinek dráždivých nápoj, které vbec
celý obh krevní a tudy i mozku v ilejší innosti udržují. Zajisté každý

ze zkušenosti ví, že pouze po spánku tichém, pimený as trvajícím,

jsme pi procitnutí bodré a veselé mysli — a nevstáváme „levou nohou."

Dodatkem k obhu krevnímu v mozku zmíníme se o zajímavém

experimentu Browna Séquarda, demonstrujícím úinek krve na buky
mozkové. Domácímu psu useknuta hlava a vstíkána mu do ní hned

okysliená a deíibrinovaná krev ; a když pak byl svým jménem zavolán,

obracela hlava oi k volajícímu, jako by se sebevdomí navracelo.

Již na jednom míst ukázali jsme, že vyvinutí mozku je v pímém
pomru se silou duševních schopností ; ale nebylo snadno vyzkoumati,

kterými trvalými známkami by se daly mozky obratlovc na stupnici až

ke lovku seaditi
;
jest to zásluhou J. Miillera, že stupnici tu první

upravil. Základem byla mu poloha tí oddíl mozkových (mozku, mezi-

mozkoví, mozeku) navzájem k sob. Položímeli mozky rzných obrat-

lovc na stl, vidíme ku p. u žáby všecky ti shora jmenované útvary

za sebou, aniž by se jeden druhého dotýkal (a mimo to jest mozeek
jen slab naznaen, kdežto mezimozkoví jest pomrn veliké) ; u želvy

leží sice také ješt tyto ti oddíly za sehou, ale po obou stranách

mezimozkoví rozkládají se již zadní laloky velikého mozku; u kuete
pokrývají tyto skoro již celé mezimozkoví a konci svými dosahují

mozeku; u psa jest již mezimozkoví laloky mozkovými úpln ukryto,

avšak mozeek jen ásten
;
jedin, u lovka pokryt jest i mozeek

laloky mozkovými úpln.
Meynert uruje tuto stupnici dle mítka ješt jemnjšího a sice

dle prezu mezimozkoví. Toto má na zadní stran tyi hrbolky,

jež jmenujeme tyrhrbím, a ped tímto probíhá tak zvané odnoží mozku
sestávající ze samých vláken nervových. ím více tchto vláken, jimiž

dojmy a rozkazy duševní probíhají, tím vyšší intelligence ; také jest

po ad pomrná plocha prezu tyrhrbí k prezné ploše odnoží

vždy vtší, ím nižší jest intelligence zvíete.

Pistoupíme nyní k bližšímu ohledáni tajných komnat innosti

duševní, pomíjejíce podrobností, jež by unavovaly, a ponechávajíce

stranou uení poražené školy, jejímž zástupcem jest Brown Séquard.

Vdcové výprav, kterým se podailo dosáhnouti nynjších skvlých

výsledk, jsou mezi jinými zvlášt Ilitzig a Ferricr ; tento již r. 187.S

vyslovil vty, které posavad v plné platnosti jsou, a sice: 1. Závitky

kory mozkové v pedu ležící jsou orgánem pro uvdomní pohyb.
2. Každý závitek jest stedem oddleným a vyznaeným, a v jistých

(úpln pesn pojmenovaných a vyznaených) skupinách závit kii jsou
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lokalisovaná stediska pro pohyby víek, oblieje, úst, jazyka, ucha,

konetin a ohonu. Dále pak jsou dle druhu zvíat nkteré z tchto
stedisek význanjší ; tak jest centrum pro pohyby ocasu u psa mnohem
význanjší než u zvíat jiných, u koky pro pední konetiny, u králíka

pro pysky atd. — 3. Výkony obou polovin mozku se kižují, však

nkteré pohyby — a to úst, jazyka a krku — jsou pedstaveny obou-
strann. Chceme to ponkud objasniti. Kižování má ten význam,

že levá polovina mozku vládne pravé stran tla a pravá levé. Zakládá

se to v bhu vláken ; vlákna sbírající se z levé poloviny tla pebíhají

v mezimozkoví na pravou stranu vnikajíce v pravou polokouli mozku

;

jedna ást jejich však (jak Meynert ukázal) nepechází a zstává na

stran, ze které vznikla.

Známosti o povrchu mozkovém dosáhli jsme zkouškami, jež konány
jsou na mozku živých zvíat a ve zvláštních pípadech pi poranných též

na mozku lidském, arci' jen od léka amerických. Bu se ást po
ásti povrchu zrušovala nožem neb žíravými kyselinami aneb se dráždil

povrch slabými proudy elektrickými.

Mimo výsledky ve tech odstavcích naznaené shledáno také, že

každou operaci mozkovou z pravidla snáze vydrží zvíe, které níže na

stupnici stojí, a z vyšších, které jest mladší ; Soltmann pak našel faktum

zajímavé, že u mládat práv porozených dráždní povrchu mozkového
nemá úinku a že teprve 10. den života se po podráždní píslušného

centra povrchu mozkového dostavuje slabé trhání v pedních nohou a

z pravidla že povrch mozku teprve u zvíat 16 dní starých na rzná
dráždní pravideln odpovídá ; Soltmann se též pesvdil, že i pokusy
ochrnující tytéž výsledky mly a že odstranním celého povrchu mo-
zkového pohyby novorozených zvíat nevzaly újmy.

Výkladem zjevu toho jsou výzkumy Meynertovy; v odnoží mozku
jsou vlákna pohyb veškerého svalstva dvojitá; dostaí povdti, že

jest dokázáno, že u novorozených jedna dráha tchto vláken, totiž

reflexní, jest vyvinuta, nikoli však ješt druhá, prostupující centra

psychomotorická v tlese pruhovaném a vyzaující pak odtud ke koe.
Pohyby mláat jsou pouze reflexní, tedy neuvdomlé.

Nálezy ty srovnávají se zajisté i s uením psychologickým. Mozek
novorozence jest prázdným všech pedstav, úplná tabula rasa; nižádný

pojem není lovku vrozen, teprve zevní svt úinkuje dráždiv na

konec kynerv smyslových a citných, a odtud po dráze nervové spchá
první dojem k mozku až do útrob (smímli tak íci) té které buky
v povrchu mozkovém, která jsouc vyrušena ze spánku, jenž ji dosud

jímal, zachví se forforescencí, a první obraz ozáí duši; soudíme, že

musí následovati nkolik dojm v rzné strany povrchu, ekl bych, že

zevní svt musí útokem hnáti na tábor spících duševních schopností,

než v novorozeátku utkví rozdíl mezi ním a svtem zevním, a teprve

když okamžik ten nastane, porozen šastn život duševní, který pro

celý ostatní život dá se vmstnati ve dva pojmy: vdomí a. sebevdomí.
Odpovzme nyní na otázku, jaký následek má podráždní neb

zrušení nkterého známého centra v povrchu mozkovém? Dejme tornu,

že bychom zniili centrum pro pední pravou nohu psa. Po operaci

nenastane obrna, zvíe utíká i pak s toutéž nohou, avšak pohyby její
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postrádají vší jistoty a úelnosti; zastavili se zvíe a pošinemeli mu
tutéž pravou nohu v polohu zcela neobyejnou (ku p. obrátíraeli mu
ji prsty dovnit) ponechá ji zvíe v této poloze, až ji opt náhoda

(ku p. nový bh) z té nepirozené polohy pošine. Zkusímeli totéž

u téhož zvíete s nkterou z ostatních noh, jejíž ústedí zachováno,

zvíe jakmile nohu pustíme, ihned ji do pravé polohy vpraví. Jedním

slovem : zrušili jsme zvíeti centrum pro uvdomní pravé pední nohy.

tená mi promine, abych dále vypisoval jednotlivé okrsky s pí-

slušným pojmenováním a rzné zkoušky doktor Hitziga, Fritsche,

Soltraanna, Goltze a j.; to patí v obor monografie. Pojednám nco
sieji jen o ústedí, kterým lovk povýšen nad veškeré tvorstvo,

o centrum pro uvdomní mluvy lánkované.
Prof. Broca (sur la sige de la facult de langage) praví : Mluva

jest souborem dvou živl : fysického a psychického ; dobe se musíme míti

na pozoru, abychom nesmíchali mluvu zevnitní s mluvou vnitní. Jest

nkolik druh mluvy ; každá soustava znamení, jež umožuje vyjádení

ideí více mén srozumiteln a rychle, jest mluvou v nejširším toho slova

smyslu; tedy slova, mimika, prstosloví, písmo obrázkové, zvukové a j.

Všeobecná možnost mluvy sídlí nad jakýmkoliv vyjádením myšlenek,

jest to možnost udržovati ve stálém pomru myšlenku se znamením, a
již jest zvukem, obrázkem neb ímkoliv. — Bateman (Gaz. hebd. 1870)

píše: Útvar poátení, který v dtství u všech národ se jeví, jest

gestikulace; dít ukazuje prstem na pedmty a osoby, které již jednou

vidlo, rodie souasn uí dít pojiti myšlenku a pojem osob i ped-
mt se znameními zvukovými, jež nazýváme slovy. — Z toho patrno, že

ztráta ei (afasie) mže býti podmínna porušením rozmanitých okrsk
mozku ; i rozeznáváme v chorobosloví (dle Batemana) také šestero druh
porušení mluvy. Ale jeden sted jest hlavním, sted mluvy psychické,

který ovšem na ostatních také závislý jest.

Již za nejstarších dob snažili se badatelé lokalisovati e, aneb

v širším smyslu : sídlo myšlenek, tedy i ducha. Hippokrates myslil si

je v levé komoe srdení, Aristoteles kladl sensorium do srdce, Serveto

v 16. stol. ml za to, že pletiva cévnatá mozku vymšují myšlenky,

že komora tvrtá jest sídlem pamti, a duše že bydlí ve vodovodu

Sylviovu. V století následujícím ustlal Descartes duši ve žláze pineální

— a tak tkáno až do asu nejnovjšího, kde nožem anatomickým
Bouillaud, Schroder, van der Kolk a Broca nalezli základ pevný, ne-

zvratný. Bouillaud první z výsledk sekcí poznal, že e sídlí v ped-
ních lalocích mozku, a vypsal cenu 500 fr. pro vrohodný pípad, který

by uení to zviklal. Ti pípady (Petr, Trousseau, Valpeau), které

proti nmu uvedeny byly, neobstály. Dax umisuje e do pedního
laloku levého ; až na malé výminky potvrzují uení to každodenní zku-

šenosti v sále pitevním. Broca uvádí, že i

/ao pípad afasie povstává

porušením pedního laloku pravého, a pokroiv ješt dále umisuje

uuhti ''úst tetího záviku v levém laloku pedním. Že tomu

skuten tak, potvrzují sekce uencv jako jsou Sanders, Scoresby,

Jackson, Bastian, Voisin, Bdard a j.

Todd provedl vysvtlení anatomické a Leo Oglc, Nunneloy (pod-

vázáním krkavice levé) fysiologické. Nunneloy obracol pozornost k tomu,
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shodujeli se levostranná obrna tla u leviák s aiasií, a uveejnil pí-
slušné pípady popsané Johnem Oglem (Lanc. raarch 1868) a Iluck-

lingsem Jacksonera (Med. Tim. 1868). Bateman (Gaz. hebd. 1870)
uvažuje : Jest to pouze náhodou, že užíváme ruky pravé ? Jest to ná-

sledek vychování nebo napodobování ? Pipouštímeli to, musili praotcové

naši njakou píinou k tomu vedeni býti ; bylali to jen náhoda, zajisté

bychom našli na zemi nkteré kmeny levicáky, ehož však není. —
Otázka ta mohla by rozluštna býti touto rozvahou

,
praví Broca

:

proti všemu úsilí zjinaiti se, zstávají leviáci levicáky, a musíme
u nich pedpokládati praedisposici ústrojnou, proti kteréž napodobování

neb vychování nieho nezmže. Gratiolet poukazuje k tomu, že se levá

polovice mozku i závitky její vyvinují díve než na stran pravé a

také anatomie porovnávací k výkladu pispívá. Pominu výzkum Le-

moinových, Couderauových, M. Mullerových a Flourensových a uvedu

jen náhled K. Vogta, jak je z autografu Bateman uvádí: „U opic jest

tetí závitek mozkový nevyvinutý, rovnž jako u lidí mikrocefal, kteí

nejsou s to, aby mluvili. Mozek lovka a opic, zvlášt opic lovku
podobných (orang, chimpansé, gorilla) jest utvoen dle téhož vzoru

zvláštního, jenž vyznaen jest jamkou Sylviovou a spsobem, jakým

ostrov Reilv utvoen jest a pokryt; ale jest mezi nimi znaný rozdíl

v úprav rýh, ve vývoji závitk a lalok. U lovka jest tetí závitek

elní nápadn vyvinut, kdežto závitky stední, píné, jsou mnohem
nepatrnjší; u opic jest toho pravý opak. Píinu vidíme již ve vývoji

mozku ; v prvních poátcích pedstavuje se nám mozek co mchýek
tvaru bobového; dutina odpovídá ostrovu Reilovu a ástem sousedícím.

Z 3. na 5. msíc vyplní se místo ono rychlým vzrstem závitku tetího

a poznenáhlým závitk píných. U opic se nám opt jeví opak, práv
závitek tetí zstává nevyvinut. Abych poukázal na pomr sídla mluvy

lánkované, pipomínám mikrocefaly, kteí nemluví ; nauí se tolik slov

jako papouškové avšak mluvy lánkované u nich není. Mikrocefalové

a opice mají stejn nevyvinutý tetí závitek, za to však závitky píné,
jak jsme shora ukázali. Krátce, lovk mluví, opice a mikrocefalové

nikoli. Pitva porovnávající podporuje theorii Brocovu."

Marshall (Transact. 1864) dotvrzuje dedukce Vogtovy. Výzkumy
v oboru tom sahají do výšin snažení lidského, jsou to nejtžší záhady

k rozluštní ; vždy ústedí pro mluvu lánkovanou vbec nemže tak

jednoduchým být jako ku p. ústedí pro svírae ruky ! Takové centrum

musí býti složité a musí míti spojení tisíceronásobné s velikou ástí

mozkové kory. Každý dojem, každý pojem, vbec každá myšlenka, všecko

vnitní dní súastuje se nkdy i lánky prostedenými s centrem

mluvy — a toto opt musí míti velmi dobré spojení reflektorické

s jiným ústedím psobícím na mechaniku ústrojí mluvného. Také

lze z analogie souditi, že jako máme dv a více ústedí pro mén
dležité úkony (ku p. pro svírae víek), tak zajisté i píroda pisp-
sobila krom obyejného centra ješt snad jinou ást kory mozkové

k tomu, aby se v ní vyvinulo ústedí pro mluvu, které se snad také

v pípadech výminených skuten vyvinuje. Víme již, že takové místo

reservní jest soumísto v druhé polovin velikého mozku. Vystaí úplné,

když se ústedí levé vyvine; ale když jest porušeno, pone pomalu
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úinkovati ústedí pravé, a nemocný schvácený afasií nabývá znenáhla

opt ei— až totiž dojdou cesty reflektorické na pravé stran cviku,

jejž jmenujeme automatismem duševní innosti.

Ze sekcí patkologickýck také vysvítá, že mluva ústní i písemní

"každá svj vlastní oddlený okrslck má, že ale u sebe sousedí; dále

ze s nimi hranií pam, a že i každý obor vdní svou vlastní

skupinu šedé láthj mozleové míti musí. Nejastji zrušena bývá mluva

ústní i písemní pospolu ; nkdy mluva ústní úpln, kdežto mluva písemní

zstává neporušena
;
jsou pípady, kde jména podstatná zcela a šmabem

z pamti vypadnou a nemocný sob slovesy vypomáhá ; dr. Beattie

(Edinb. med. Journ. Febr. 1857) uvádí i pípad, kde afasie se ob-

mezila pouze, na obor ei ecké. Kdo by sob pál bližšího pouení
v této píin, toho odkazuji na spis dr. Batemana, jejžto jsem r. 1S71
v asopise esk. lék. v pekladu uveejnil.

A nyní dotkneme se ješt jiných orgán mozkových a zastavíme

se hned pi výsledcích bádání Adamftckova o tyrhrbí. Toto nachází

se na zadní stran mezimozkoví a sestává ze ty malých hrbolk,

vládnoucích pohybm oním; odtud mají ob oi innervaci spolenou,

a sice ídí pravý hrbolek ob oi na levo, levý na právo; dráždním
rozliných míst obdržíme kombinované pohyby svalstva oního. Flourens

a Knoll zjistili, že zrušili se jistá ást tyrhrbí, následuje obrna duhovky

a oslepnutí. Mozeek jest sídlem koordinace, íd automatismus inner-

vace hybné; porušímeli jej, nastanou toivé pohyby celého tla.

Velmi zajímavým úkazem jest výzkum Flourensv, když se poruší

obloukovité chodby sluchového orgánu. Tento orgán ve lbu ukrytý, se-

stává z pedsín, hlemýžd a chodeb obloukovitých ; chodby jsou ti

a jdou ve tech rozliných smrech. Goltz píše v Pflugerovu archivu:

. Proízneli se holubovi obloukovitá chodba vodorovná, pone holub ihned

toiti hlavu z pravé strany na levou, a naopak
;
ponechali se zvíe na

pokoji, pestanou tyto pohyby. Proízneli se tatáž chodba také na

druhém konci, ponou u holuba tytéž pohyby, ale s vtší prudkostí.

Posadímeli holuba na zem, netoí holub pouze hlavou, brzy následuje

i trup, a holub opisuje kruhy z pravé strany na levou. Proíznemeli

chodbu kolmou, opt nastanou pohyby, ale jdou v jiné ploše. Hlava se

totiž pohybuje shora dol aneb naopak, a dle toho také holub bud do

pedu neb nazad pemetá. Spolu ztrácejí holubi schopnost k létání a

žerou a jen neradi místo zaujaté opouštjí
;
jakmile se jen málo

pohnou, ihned schvátí je ony pohyby, jako by závratí podmínny byly;

porušeni to zstane i po letech stejné. Podobné zkoušky dly se i se

zvíaty jinými a mly tytéž výsledky, kontrollovány jsouce Harlesem,

ermákem, Browncm, Séquardem, Vulpiancra a Goltzem. — Nález ten

jest dležitosti veliké; máme tu pohyby, které nejsou zpsobovány
bezvolnou kontrakci sval, vždy bychom odpor sval stažených musili

cítiti, když ruku na hlavu se toící vložíme, ale tomu není tak ; když

hlavu pustíme, drží zvíe hlavu tiše v téže poloze dále. Zvíe klamáno

jest pedstavami, a svdí tomu i okolnost, že zvíe byvši vyrušeno,

hlavu ihned do staré klamné polohy uvésti se snaží. Menire pak nasej

pohyby ty též u lidí, kterým chodby obloukovité onemocnly ; nemoc
dle nho nyní nemocí Menirskou se nazývá.
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Vypravuje

Alois Jirásek.

Za našich dn vyteklo již mnoho slovanské krve pro zlatou •svo-

bodu bratí pobalkánských. My jim ted málo pomoci mžeme — ale

tak nebývalo vždycky. Divili byste se a cizí také, kdy by nkdo jak

náleží vypoítal, co penz království eské po vky obtovalo, aby
Turín ze slovanských tch zemí vypuzen byl ! A kolik tisíc eských
vojínv vykrvácelo v posvátných onch bojích ! Ješt za doby, když

bílý lev s prapor válených už byl zmizel, když se povel v našich

plucích už cizím jazykem ozýval, vykrvácel nejeden hodný syn, nejeden

vrný milovník tam na „tureckých bránicích." Pate do toho zašlého

vku, uvidl jsem slavný boj, a naslouchaje, slyšel jsem nad Dunajskými
vlnami za rachotu pušek v kruté sei eských hlas válený kik. —
I bylo mi líto té krve, jež vnikla beze stopy v sirou zemi, nebo v po-

tcích stekla bez památky do kalných vln Dunajských. — Komu
milejší hovor o mužném srdci a statené smrti než mlhavá touha a

sentimentální duše vyvzdechování, ten mne rád poslechne.

832 A. Jirásek :

Zbývá nám ješt nkoliv slov promluviti o míše prodloužené,

v níž ukryta jsou centra životu nezbytná; sbírá se tu ze spodiny

komory tvrté nerv mohutný, zvaný bloudivým, který zásobuje plíce,

srdce a jiné útroby, nco málo pod pramenem tohoto nervu (u králíka

4 mm. hloubji) jest Flourensv uzel životni. Vbodnemeli v ono místo,

nastane okamžitá smrt — nad tím bodem a pod ním lze íznouti,

aniž by smrt okamžitá následovala. Tluk srdce i dech se z bodu toho

v innosti udržují
;

jest to bod, který od porození až do dechu po-

sledního, do posledního udeení srdce inným jest ; sotva se oblieje

novorozeátka dotkne naše pozemská atmosféra, vzbudí se onen bod,

jako perpetuum mobile lovka, a pracuje automaticky, aniž by práce ta

sebevdomí kdy obtžovala. Jest to jedna z nejpodivuhodnjších inností

nervstva.

Dále našel Ludwig ústedí pro nervy vasomotorické, což Ovsja-

nikovem a Ditmarem potvrzeno — a Bernard bod, za jehož nabodnutím
následuje úplavice cukrová

;
píiny a výklady jsou rzné, Cyon a

Adalov pinášejí v šero to vydatnjší svtlo.

O ústedích „odporu" Seenova nebudu se šíiti; vc jest ješt
záhadná a theorie ta nevzpamatovala se do dneška z ran, které jí

Herzen zasadil. Doufám, že struný mj nártek dostaí, aby se eský
vzdlanec orientoval, jak daleko fysiologické bádání oboru toho pokroilo.
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Udalo se za oné válené výpravy namnoze nešastné, z níž v obecné

pamti zachovalo se nejtrvaleji proslulé dobytí Srbského Blehradu, jež

1. 1790 vykonal generál Gideon Laudon. Bylo Turecko vypovdlo
ruskému carství válku, kteréž Josef II. , král uherský a eský, Rusv
jsa spojencem od února 1. 1788 se úastnil. Josef II., dychtiv jsa slávy

válené, postavil se sám v elo své armády. Jemu po boku byli gene-

rálové : princ z Koburka, Lascy a Laudon.

Eugenius Savojský byl dávno již mrtev a s ním zmizelo štstí

vojsk císaských, jež tak slavn byla porážela voje sveepých bisur-

manv. Armáda Josefova hned z poátku mohla jen obrann si vésti,

ponvadž síly její píliš byly roztíštny. Od Bukoviny nedávno nabyté

až ku Chorvatsku rozloženo 150.000 muž v áe velice dlouhé ale

slabé. Jen u Petrovaradína byl jako silnjší uzel tohoto tenkého etzu,
jenž zadržeti ml záplavu tureckou. Vojsko císaské strádalo velice.

Všech pak svízel, jež trplo, nejhroznjší byla nemoc, jež v tamjších

bažinatých krajinách zarputile se usadila v adách vojanských, niíc

je výdatnji než koule nepátelské.

Tenkráte, 1. 1788, stál také proti Turkm dvacátý pátý pluk,

v nmž sloužili synkové z Písecka, tehda Brechainvillv jmenovaný. Dva
prapory tohoto regimentu umístily se v bídné vesnici na Dunaji asi

hodinu od Svinice vzdálené. V nkolika chatrích se uhostili nemocní,

v ostatních hlavn dstojníci.

Bylo zaátkem srpna msíce. Parný den pohasl, a tžký, horký

vzduch nco málo se ochladil. Na návsi bylo v šeru vidti dla, u nich

vojáky stráží stojící, dále vozy se zásobami a nábojem. U nkterých

pivázaní koni bud stojíce poklimovali, nebo leželi ; v sousedství pá-

nové jejich, kteí majíce sedla neb svinuté plášt za podušku pod vozy

tvrd spali. Ve vsi, kde ješt místa bylo, dále za staveními v polích

táboili ostatní vojáci.

Vesnice stála na táhlem návrší k Dunaji se sklánjícím. Ped
chatrí na kraji svahu stojící sedlo nkolik dstojník za hrubým
stolem, na nmž nkolik lahví se lesklo.

Dstojníci majíce bílé kabáty s širokými, pehnutými výložky

u rukáv rozepjaté, hledli ku tem slivám, jež opodál stojíce byly pí-
steším hudebníkm cikánským, kteí v sežloutlé tráv sedli. Starý,

šedivý cikán hrál na housle, mladší jeho spoleník bil ve zvuný cimbál

na kolenou položený. Dv ženské, z nichžto starší hlavu bílou plenou

halila, sedly vedle nich. Teplou, hvzdnatou nocí zvuela cikánská

melodie, tu elegicky, tu naíkav, zas vesele, až divoce se rozzvuela,

jako jásavá boue. Hudebníci hráli po svém spsobu mistrn.

„Tanec! Zatanete!" zkikl jeden z dstojník maje tírohý, pro-

movaný klobouek k pravému uchu posunutý, a mával lahvicí.

„Tancujte!" zvolal rozjaen druhý, a již letl stíbrný, teresi-

ánský zlatník k hudebníkm a padl staré cikánce zrovna do klína. Ta
podala jej starému, jenž pokynuv hlavou nco zahuel, a již odevzdal

mladík cimbál staré své sousedce a pokynuv druhé, vstoupil na místo

mezi stolem dstojnickým a mezi hudebníky.

Štíhlé jeho nohy kryly úzké, rudé spodky se žlutými šrami,
jaké toho asu nosívaly pluky uherské. Mimo ty ml na sob jen ko-
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šili se širokými rukávy. Hudba na chvíli umlknuvši spustila znova, a

mladý cikán jal se taniti. Sotva uinil nkolik hbitých skok, již sta-

nula jemu po boku mladá, svižná cikánka, — mihla se jako srna, kdy

ze stínu houštin vyskoí ! Opírajíc napolo obnaženou ruku o štíhlý bok,

uklonila se pánm dstojníkm, pi emž, usmívajíc se, ukázala své

pkné zuby. Ted zamávala levicí nad slinou hlavou a zadupavši bosou

nohou jala se taniti. Hráli divoký ardáš. Ponenáhlu množil se dav

divák. — Tu tam stáli vojáci v skupinách naslouchajíce divoké hudb
a hledli na mladý párek cikánský tak vášniv tanící.

Zatím byl už msíc vyšel, a plné jeho svtlo padalo na improvi-

sovaný balet, jenž dstojníky zvlášt baviti se zdál.

Byla sndá tanenice ovšem jen chud odna, ale nedostatený

odv nezatajoval její vzrst a vnady kyprého mladého tla, jež kryla

pouze plátná košile u krku voln sepjatá a jen na kulatá lýtka saha-

jící. U pasu pak, naped i vzadu pipevnny byly dv zástry jako

strakaté koberce živých barev. Cimbál hml, housle jásaly a divokými

skoky stíhal mladý cikán hbitou tanenici. Rozjaení dstojníci se za-

líhením a dychtiv hledli na smlé dve v bujn vlající suknici, jemuž

prudkým tancem líce do temna zervenalo a jemuž veliké, erné oi
záily vlhkým leskem jako lani. Rulíky erných vlas, v nichž lesklé

penízky ve svitu msíném se tpytily, poletovaly kol nahé šíje.

Nedaleko stolu dstojnického stanuli ted setník Sekerka a major

Stein, kteí sotva na cikánku pohlednuvše ve svém hovoru pokraovali.

Malý setník zavalité postavy, tmavé, zdravé tváe rozmlouval horliv

s mladším majorem, nco dtkliv mu rozkládaje. Major maje ruce na

prsou založeny, hledl upen sivým okem v ty strany, kam setník

buclatou svou rukou ukazoval, narovnávaje pi tom ramena, aby mu
s nich voln visící pláš nespadl. Ted ukázal k východu.

„Pane majore, odtud pivalí se bouka. Udeili vezír na Mehadii

a prorazili šik, máme Turka za zády. A pak, kdy by se Dunaje zmocnil — u

„Nikdy !' Což jeskyn Veteraniho?! Dokud té máme, nemže proti

Dunaji —

"

„Ovšem, to tvrdý oíšek — ale posádka není etná a pak, jak

jsem povídal, prorazili tam od východu, obklopí posádku na suchu, a co

si pone jsouc od hlavní armády odtržena?"

„To by ovšem — u a major zamlev se, hledl ped se. — I setník

na chvíli se zamyslil.

Zatím dozvuela rázem cikánská hudba; udýchaný taneník ustoupil

do šera stromového, co zatím spolenice jeho rozehátá a všecka za-

rdlá pistoupivši ku stolu, dstojníkm se klonila. Tam nastal nyní

živý hovor a smích. Zvuící stíbráky, pochvala a všelijaké šprýmy

byly jí odmnou.
Sekerka dosud hledl k východu, kdež v zásvitu msíném vy-

pínaly se hory banátské jako obrovské stíny. Major zíral po táhlém

svahu, kdež nkteré oddíly za vyhozenými náspy táboily. Nikde nepro-

bleskovala rudá záe oh, nikde nevystupoval modravý dým k výšinám.

Zdálo se, že na svahu ticho. Chvílemi bylo vidti míhající se postavu,

která ale za nedlouho zase k zemi se sklonila. Jen stráže stály vzpí-

meny, a ob as bylo slyšeti jejich volání.
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Tara, kde táhlý svah v rovinku pecházel, ernal se široký pruh

dlouhé bažiny a za ním blal se širší, svtlejší, ale zanikající v noní
mlze : to Dunaj leknoucí se v zái msíce. Pravého behu nebylo lze

dohlednouti, na levém vyvstávaly V uritých vzdálenostech erné body,

do výše trící, strážné to ardaky, na nichž nkdy zableskl se ohe
jako krátký svit blýskavice. Náhle obrátil se major Stein ku svému

prvodímu. Ozvala se na svahu pod sehnutou, planou olivou hudba:

zavznly uprosted skupiny tam táboící naíkavé dudy, na nž dudák
zahrál národní eskou píse.

„To jsou — ani v noci nedají si pokoje —

"

„Jsou to eši, pane majore, a ti milují hudbu."

„Dobe hraje —

"

„Je to náš nový plukovní dudák."

„Starému se vyrovná."

„Pochází také z jeho kraje."

„Váš krajan, pane setníku?"

„Tak jest, on je z Písecka "

„Nezastavíte se také u cikánky ?"

„Ti mladí mne dobe zastanou. Doprovodím vás —

"

„Pojdme. Pro dnešek jsme trvám jisti."

„Dlouho se nic nehýbe a to je mi podezelo. Napadnou nás

nkde, že se ani nenadjeme."
Hovoíce odcházeli zvolna do vsi, kdež spolený stan mli. Sly-

šeli ješt za sebou hlasitý smích, cinkot láhví ; z temna zvuely dudy,

až je pehlušil cimbál, jenž s houslemi na novo spustil.

Dstojníkm s výše hledícím zdálo se, že vojáci na svahu táboící

spánku se oddali. Vtším dílem dímali na tvrdém lžku svém, jen za

prvním okopem v nevelikém ouvale, nad nímž klenula se šerá, planá

oliva, bylo živo. Kolem starého desátníka Vácslava Felizny skupilo se

nkolik kamarád, štvanc, jak on jim íkal. Sedl na svém „teleti"

maje nohy až po kolena gamašemi zakryté a zrovna ped sebou na-

tažené i opíral se o koeny olivy nad ním se sklánjící. Klobouk
sklouzl mu do zadu a makal copánek, jenž mu pes mohutný, rudý

týl visel.

Felizna ml dost zdravé barvy ve tvái, ale dnes zatápli mu
hoši emi, že ervenal jako rak, a to tím více, že už ped tím notn
dušiku si zalil. Jindy píval, aby se zahál, nkdy na zlost, nkdy
na kuráž, ted aby se ped nemocí zachránil.

„Všechny vodiky a prášky tch našich felar aby das vzal!"

Co se smjete? Tady v té horoucí zemi se bez toho každý kámen
tese zimnicí, a kdy by tu lidé slivovici nepili, nebylo by tu dávno

ani lovíka. as ví, v Turecku se asi mnoho slivovice daí — ti psi

turetí, ne a ne aby pomeli — zimnice a všelijaká jiná churota moí
nás poctivé kesany —

"

„No, tys mi kestan ! Vyžene ženu, aby si v Turecku njaké
dvátko ulovil —

"
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Felizna už zase ervenal. íci mu nco o jeho žen — a již

pimhouil oi a škrtal zuby tak, až to hodný kus slyšeti bylo.

„Ty churoto, ty —

"

„Je to kesanské, nechati ženy? Odhodil ji jako tanej stru, když
pekáží?"

„Ty churoto ze mhy upletená, nebudcšli - "

Štvanci se pošuchovali. Jiný pevzal útok.

„Jak jsem jí neznal, ale byla to prý tuze poádná žena a starala

se o tebe, jak náleží —

"

Felizna mhouil oi, klonil hlavu, až po chvíli vybuchl: „Ty
churým jehliím krmené jalvce ! Ty zastávat se takové — A mlte
o ní !" rozkikl se najednou, až se zarazili. Pak vypukli v hlasitý smích.

„Co ho trápíte?" konejšil jeden z nich. „Felizna by byl dosud

poádným mužem, kdy by ml ženu — ale mjte ji, uteeli vám a to

ješt s hulánem!"

Sotva že zlobivého desátníka ukonejšili, zaali znova, a žádný

z nich nic nedbal, že noc ubhla polovici své dráhy.

Jen jeden z nich, co na kraji, ponkud od ostatních vzdálen,

sedl, neveselil se s nimi, aniž slovíka promluvil. Byl skren, opíraje

vysedlou bradu tém o špiatá kolena vyschlých nohou. Halil se šedým
pláštm, jako by zima jím lomcovala, akoliv noc byla tepla. Lícní

kosti jeho byly vysedly, a na tváích rdl se osudný rumnec choroby.

Zapadlé, kalné oi hledly mdle na smutnou krajinu podunajskou.

Najednou se zachvl, hlava se mu sklonila, a jako všecek vysílen

sklesl k erné zemi. Soused jeho uslyšev tiché zastenání, piskoil
k nmu a ptal se, co mu je?

„Nic, kamaráde, nic — to pejde — " a zavev oi, tásl se na

celém tle.

„Tomši, ty musíš do špitálu — "

„Ne, pro boha, ne
!"

Tím byl šikovatel Sychra od Felizny odlákán, a s ním pistou-

pili k nemocnému ostatní.

„Odneste jej nahoru !" velel šikovatel, a dva vojáci, jimž pokynul,

zvedli ubohého, jenž jsa bez vlády, jim se podati musel.

„Necht mne tu — pro boha! tam mne zabijou!"

Chopili ho za nohy a pod paždí a již s ním kráeli nahoru

k chatrím, aby jej lékaské péi odevzdali.

„Mamiko! má zlatá mamiko!" stenal voják, ale slabý jeho

hlas záhy zanikl.

Družina Feliznova hledla za ním.

„Pemohlo jej to," pravil Nehyba, „bránil se až dosud špitálu.

Všichni kamarádi, co tam doneseni byli, více se nevrátili."

„Však je on náš felar jako ras, a ješt hladu aby tam lovk
poml — u

„Chudák, jak se pemáhal. Dlal všecko, jako by zdráv byl,

a má to tu — " voják ukázal na prsa — „a te ješt snad zimnice—"
„Je rekruta a stýskalo se mu po mamince."

„Už jí více asi neuvidí. — " Opt usedli.
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Zatím byl Vácslav Felizna blaze usnul, opev blavu o beh, jímž

koení proráželo.

„Divná vc, že tak nkdo nemže na domov zapomenout a poád
po nm stýská."

„No Felizna na to neume."
Dali se do smíchu.

„Máme tu ješt jednoho takového stýskala samotáe, nového

dudáka."

„Pane, vlastn dva —

"

„Holce myslíš? Nu ten už sešedivl jako ddek, že ani hlavu

pudrovati nemusí. Ten už tesknotou nezeme."

„Nezeme, a pece domov do smrti neuvidí."

„Jak to?"

„Do smrti musí sloužit za sprostého. Ten v bílém kabát tak

jako tak ume," vykládal šikovatel.

„Podivín. Co je u našeho praporu, sotva kloudn promluvil.

Poád do sebe."

„To, takový adamita!"

„Ten? To by byl jako pohan."

„Nco takového. Povídá se mnoho o tch adamitech. Vláda je

nechce trpti v zemi a proto je vyhání, nebo rozstrkává do regiment—

"

„Ah, tak tedy! Je ten hošík také takový bluda? 1*

„To ne. Ten není na do smrti odveden."

„Ale zlý lid to není, ti adamité," vykládal Nehyba. „S jedním

jsem už díve sloužil. lovku udlá, co mže, a není mstivý. Ve
služb byl náramn poádný. Za všecka léta nepoznal, co to lískovice,

nekuli chládek nebo ulice. Když takhle jsme ho pemlouvali, a byla

to jen malikost, to, to — ,Nesmím' íkal, ,svdomí nedovoluje.' —
Nikdy vám nelhou! Co Holce znám, jakživ se na ženskou nepodíval;

zdá se, že ženských ani vidt nemže."
„Jen ho nech. Jednou, bylo to v Pešti, vrátil jsem se v nedli

odpoledne díve do kasáren, a tu jsem zastihl Holce, jak v koutku
klee na stolici psaní psal. Nahnu se a co tu ? Má ze všech nej-

milejší vidíte? Ale když jsem dále ísti chtl, osopil se na mne,

že mne pešla chu. Ani bych neekl, že se dovede tak na lovka
podívat. Já vím, že kdy by ho na skipec dali, o tom svém obrázku

by ani slovíka nepovdl. Taková tajná duše."

„Psáti ale umí lip než písa. To vám sestaví takové hezké psaní,

když ho nkdo požádá, že radost poslouchati."

„Kam pak ale dudáek zalezl?" Jako mha se ztratil. Mohl by

Fcíiznovi nco do ucha zaveštt."

„Ten tam a dudy s ním. Nkam on si zalezl, aby si postýskal.

Kdož ví, nepláeli —"a osmáhlý voják se zasmál.

Šikovatel natahoval se na zem a pi tom padl jeho zrak na

Feliznovu utoru.

„Kudrno, podívej se, máli tam co."

Voják oddlal zátku. „Ani krpje."
„To," smál se šikovatel. „Váša má vždy halí v kapse a za

renský žízn."
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Dnes „zlaté dudy" ponenáhlu se tratí, a pes as bude možná
zazpívati o posledním dudákovi jeho vlastní písní: „Ješt je tu jeden

takovcj, toho nám tu pán bh zachovej." Ale toho asu, o kterémž

vypravuji, kvetla dudácká píse, dle jejíchž zvuk mladá chasa na vsi

pod lipou nebo ve veliké jizb nkterého statku, postavivši deváky
adou ode dveí, zpívajíc a jásajíc dost se naskákala.

A nejen do kola rozehrály dudy nohy chasníkv, také do pole,

do války. Za onoho asu ml 25. pší pluk Brechainvillv svého

dudáka, jakého mívají skotské regimenty, a ten junáky z ddin Píse-

ckých domácími, milými zvuky na strastném pochodu nebo v táboe,

a v mst nebo v poli, tšil a povzbuzoval.

V táboe nastalo ticho. Nahoe u vsi doznly housle i cimbál.

Cikánská rodina ulehla pod slívami. Bylo již pozd v noci. Vácslav

Felizna spal tvrd dál, a nezdálo se mu, trvám, nic o žen s hulánem
prchnuvší, nebo spánek jeho byl klidný, hluboký. I druhové jeho

umlkli jeden po druhém, nedbajíce na to, že z jejich spolenosti ubyl

nemocný Tomeš a mladý dudák, jenž byl jim prvé na žádost jejich hrál.

Už pl léta tomu, co ho rychtá, obstoupiv jeho chalupu s konšeli

a panským drábem, na zámek odvésti dal. Odtud rekrutu zavezli do

Písku a pak k regimentu. Jeník Podrazilv myslil, že ho do bílého

kabátu se zahnutými šsky oblekou, že mu na rameno tžkou pušku
vloží. Ale páni, jako by vdli, že je dudáek, jakého tak hned v celém

kraji ba v celé zemi nebude, slevili mu tžkou službu vojenskou.

Oblekl volnou sukni se širokými rukávy v pli pepásanou, nad kolena

sahající, nosil úzké, krátké nohavice, punochy a stevíce, jakých doma
nemíval , na hlavu posadil širokostechý klobouk a byl dudákem
Píseckého regimentu. Ale nebylo mu volno v tom novém šat —
dlouho trvá, než lovk na vojanský život pivykne. Jeník nemohl
zapomenouti. Z veera, v noci bylo nejhe. Tu padla na tesknota

jako tžký kámen, kteréhož se nemohl nikterak zbaviti. Hrál až do

únavy, pak zalézal do samoty, modlil se ve své tesknot — Ale tichá,

milá vesnika v hustém, zeleném stromoví nechtla mu z mysli a ješt
ve spaní ji vídal, procházel se oteckými luhy a hovoil s tmi, již mu
byli nejmilejší.

Slýchával jsa chlapcem, jak ten neb onen na vojn teskností

zemel. Jemu zdálo se, že na ten život do smrti nezvykne. Ti staí

vojáci byli tak necitelní, tropili sob ze všeho smích, i z nho a z jeho

tesknoty. Nebylo mu volno mezi nimi, neml druha stejn mladého.

Všichni byli staí, otužilí, mnohý sloužil druhou kapitulaci, jim byl

nezkušeným rekrutou. Nemohl, netroufal si s ním se sviti. Sloužili

jen kratiký as u praporu, znal málo voják, mezi nimiž nesmluvil

se s žádným rodákem, s kterým by o rodné vsi a její lidech poho-

voiti mohl. Stýskalo se mu po matce, vše ho tu tísnilo. A pak —
víte, že vojenská služba teprve pernou se stává, vzpomínali mladý
voják na vzdálené dve. Kdykoliv Jeník na svou milou si vzpomnl,
bodlo jej bolestn, a pro ni mu vlastn tesknota tak tžce na srdci

ležela. Rád by jí byl psal a jí požaloval, jak po ní touží a na ni

vzpomíná, rád by si postžoval a ji požádal, aby nezapomínala a
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trpliv ekala. Však nevdl, jak to s psaním chodí, a kamarád
starších požádati váhal. Nesnesl by, kdy by se mu posmívali aneb

všelijak vtipkovati si dovolili. Kdykoliv povážil, že dvacet let vysloužiti

musí, že za tu dobu snad ani domova nespatí, pipadala mu myšlénka,

kteráž nyní poád se mu vracela a nedala se z mysli vypuditi.

Kdy by rázem všeho se zbavil?!

Stíhali by jej, ale v této zemi a v tom váleném ase snadno

by se protloukl. Bílý kabát mu nepekážel, dále neznali jeho dudáckou

uniformu. Doma by zstati nesml ale podíval by se tam, a ona by

ráda ho uposlechla, až by jí v noci u okénka ekl : „Poj, nech tu

zlou tetku, co t tolik sužuje, a poj navždycky se mnou. Najdeme

si místo, kdež nás neznají. — " A dál si maloval v mysli své pkné
obrazy, Y^il se v n, až poal pemýšleti, jak by to vše se vyplnilo,

i zapomínal na šest voják, na šest oste nabitých pušek, namíených
na prsa desenterova . . .

Prvé, když Feliznu sužovali, musil kamarádm hráti písn, jaké

doma hrával a zpíval. Zvuky ty a slova, jež popvovati slyšel, pro-

budily v nm roj upomínek na pkné hodiny, na domov, který po

dvacíti letech snad uvidí. Vykradl se z veselé spolenosti, vyhledávaje

osamlé místeko, až stanul na míst, kde ani vojáka nebylo. Usednuv
rozhlížel se kolem ; nikdo již ho nevolal ani za ním nebžel. V právo

bažina a Dunaj, za nímž turecká zem. Ped dudákem dolina porostlá

vysokou, hustou kukuicí. Tudy kdy by prošel, mohl by vesnici i vojsko

obejíti a když by z etzu svého pluku se vybavil, mohl by dále již

smleji a s vtší jistotou k domovu se dáti.

Nikdo si ho nebyl všiml. Neml úmyslu a pece vše se dailo,

jako by to mlo býti. Stráže u náspu doleji se ernajícího nespo-

zorovaly ho. Ohledl se za sebe. Strá tichá a vesnika nahoe jako

by ani tolik vojska nehostila. Pilehl k zemi. — —
Msíc sestupoval s dráhy své a klonil se k západu. V dolin

na kraji pole kukuicového stál voják pšího pluku ve vsi táboícího.

Byl posunutou pední stráží. Husté, vysoké klasy zakrývaly jej docela,

tak že ani z blízka ho dobe vidti nebylo. Stál tu maje pláš svinutý,

vyzbrojen, jako proti nepíteli; tírohý klobouk stlaen byl hluboko

do ela, tak že vrchní ást oblieje zastioval. Kristián Holec, adamita,

jak mu íkali, držel pevn tžkou pušku s nasazeným bodákem a upíral

pátravý zrak ped se na stranu tureckou.

Ped ním dále stranou ernalo se husté rákosí širé bažiny, jímž

tu tam voda probleskovala jako zrcadélka ozáená svitem msíným.
V dáli kolébaly se blave páry jako lehounký, stíbrolesklý závoj

;

ale ve vzdušných záhybech jeho skrývala se záhuba a smrt. Bylo

slyšeti temný šum jako dalekého vodopádu, kolem pak chestil a šelestil

noní vítr v hustých klasech a erné rákosin. A nad tou pochmurnou,

jednotvárnou krajinou záily na tmavomodré obloze nesetné hvzdy.

Holec opev nyní runici pažbou k zemi, sepjal ruce na své

zbrani jako k modlitb.

Ba vru, k modlitb! Za chvilku hledl upeným zrakem k vý-

šinám nebeským. Pak pólo nahlas, jako by ve shromáždní se modlil,
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odíkával zbožn a vroucn píse královského pvce. Jak podivn to

vypadalo, an ten voják s copánkem, maje v pravém uchu neveliký, lesk-

noucí se kroužek, s takou vroucností odíkával svou modlitbu na míst,

kde každé chvíle mohla zablouditi zákená rána, aby na onen svt
sprovodila bedlivého strážce. Msíc ozaoval tu vážnou, bezvousou tvá
vojínovu, již nejedná vráska pokrývala. Jindy vážná a zadumivá za-

stkvla se nyní srdenou pobožností a dvrou v onoho, jemuž ke cti

ozývala se slova žalmistova: „Z hlubokosti volám k tob, hospodine

:

hospodine, vyslyš hlas mj ! Nakloniž uší svých k hlasu modlitby mé

!

Budešli, hospodine, nepravostí šetiti, hospodine, kdo ostojí? Ale u tebe

je slitování a pro zákon tvj doufám v tebe, hospodine! Oekává duše

má na slovo jeho: ješt vždy doufá duše má v hospodina. Od bdní
jitního až do noci doufej Israel v hospodina. Nebo u hospodina je

milosrdenství a hojné u nho slitování. On zajisté vykoupí Israele ze

všech nepravostí jeho."

Tak modlil se Kristián Holec, pohan, adamita, jak o nm íkali.

Nedbal otázek a škádlení, jímžto jej z poátku asto obtžovali sou-

druhové, vyptávajíce se na víru rozkiených adamit a jejich noní,

nemravné prý reje. Nadarmo by jim vykládal, co bylo jeho nejpev-

njším pesvdením a vyznáním po otcích zddným. Zstal adamitou,

jenž od vlády za trest k doživotné služb vojenské odsouzen byl, a jehož

rodina do vyhnanství odeslána. Snášel na pohled klidn neštstí své,

poslouchaje svých vojenských pedstavených i polního pátera. Nikomu
si nepožaloval, co petrpl a co zakouší ; nemohl ani nechtl. Všechno

již oželel, nedoufal více, že by nkoho ze svých milých kdy uvidl a

s ním srdené slovo promluvil. Ani zprávy už neekal Ped ním jiného

nic, než zprostitelka smrt. Nevolal, neekal jí, ale také se jí nebál. —
Již dokonil svou noní modlitbu a byl opt bedlivou stráží.

Chvíle za chvílí zvolna ubíhala. Náhle se stráž obrátila v tu stranu,

kde nedaleko klasy zachestily. Na okamžik nastalo zase ticho, po chvíli

však ozval se nanovo hlasitjší šum, a kukuice se tak rozvlnila, jako

by nkdo se jí prodíral. Holec postoupiv o krok blíže, pichystal pušku.

„Stj! Kdo to!" zkikl. Nikdo se neukazoval. Už myslil, že to

njaké zvíe, jež vyšlo na noní lup, a proto pistoupil blíže, aby se

pesvdil. V tom vztýil se nkdo ze zem, a Holec spatil mladistvou

tvá plukovního dudáka. Dudy mu visely na levém rameni, v pravé

ruce držel širák. Ruce i kolena hlinou potísnné svdily, že lezl po

zemi. Drobn kueravé vlasy padaly mu do ela.

Starý voják hledl za chvilku zkoumav na svižného, hezkého

jonáka.

„Ven! pistup blíže!"

Jeník tak uiniv, dal si klobouk na hlavu.

„Co tu dláš?"
Dudáek mlel.

„Chtls prchnouti, neníli pravda?"

„Chtl," odpovdl odhodlan Podrazil.

„Hm — víš co t eká?"
„Snad mne zastelí —

"
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„Tak — Stýskalo se ti?"

„Vám se nikdy nestýskalo ?"

Holec se zamlel. Pak se dále vyptával: „Jsi z Písecka? Odkud?"

„Ze Záhoí."

„A jak se jmenuješ?" ptal se Holec kvapn.
Dudák udal své jméno.

„Vácslava Podrazila syn?"

„Ano — ale otec už zemel."

Tvá starého vojáka byla zachmuena a ern hledl na mladého

dudáka. Pak pravil: „Znáš mne?"
„Neznám —

"

„Jsem také ze Záhoí. Snad znal jsi Holcovy ve vašem sousedství?"

Jeník pekvapením zaražen mlel, ale pak jaksi veseleji se ptal:

„Vy jste Kristián?"

„Jsem Kristián Holec, adamita — "a vojín skoro jizliv se usmál.

Jeník jako by dobe porozuml, odtušil trpce : „To mne ted na-

jisto udáte, vidte ?!"

„Pro myslíš?" ptal se Holec drsn.

„Protože si myslíte, že mj otec vašeho udal. Mžete se pomstit."

„Adamité, jak nás jmenujete, se nemstí. Vykonám jenom svou

povinnost."

Jeník se divn usmál.

„Tedy konejte svou povinnost. Dív mne ale vyslechnte. Pak
bych asi nemohl vám nic vyíditi."

„Jsem na stráži. Nuže?"
„Baruška vám vzkazuje —

"

„Hochu, nelži!"

„Pravdu pravdivou vám povím, vte mi!"

V pímé tvái mladíkov nebylo falše ani klamu. Už dávno,

dávno starého adamity nic nedojalo, ale ta slova dudákova pohnula

ustydlým jeho srdcem. Byl by ihned se vyptával, vždy tak dlouho toužil

po njaké zpráv. Nadje i obava vzbudily se v jeho duši, ale as
i místo nedovolovaly. Chvilenku se rozmýšlel, pak pravil: „Za chvíli

mne vystídají. Jdi, vrat se a pak mn povíš."

Svdomitý voják porušil svou povinnost.

„Povím vám hned a pak mne puste. Tady nezstanu."

„Bloude! pustímlijá tebe, lapíte druhá stráž. Kousek dále vrazil

bys na jiného, a ješt dál stojí tetí. Je to etz, kterým neprorazíš.

Skr se a slyš
!

"

Po té vztyiv se zahoukal hlasit: „Bratíku, spíš?"

Na ta slova vynoila se dále, na dohled, hlava ve vojenském

klobouku, nad klasy zablýštl se bodák a bylo slyšeti táhlým hlasem

pronesenou odpovd: „Bratíku spíš?" A dále za druhou stráží ozvalo

se po tetí, však už temnji: „Bratíku spíš?"

„Slyšcls? Není vyváznutí."

„Dnes," pomyslil dudáek a nahlas dodal: „Vrátím se tedy."

„Jen nco. Jsou živi naši ?"

„Jen Baruška, rodie zemeli — " a Podrazil povzdychl.

„Jdi už, jdi!" pravil po chvilce Holec skoro prudce, a obrati v B€
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stiskl svou pušku, nevšímaje si Jeníka, jenž k vesnici zpt se plížil.— Dávno již sob myslil Kristián, že rodie jeho jsou na pravd boží,

ale když mu to nyní stvrzeno, otásla jím pece ta neblahá zpráva.

„Ó já vdl — Ale to zlaté dít živo! Jak se mu vede?!" pe-
mýšlel Holec. „A do smrti jí neuvidíš," ozvalo se mu najednou, „také

mrtva, tob už také umela zlatá sestika."

Dlouho tak stál teskn zadumaný, až opt se probudil, Když

opodál v klasích zachestlo. Ohlednuv se spatil temnou postavu.

„Stj! Kdo to?"

„Pítel."

„Heslo !"

„Blehrad! —

"

Ped stráží stanul setník Sekerka, jenž byl tou pozdní hodinou
vyšel stráže obhlédnout.

„Nepozorovals nic, Holce?"

„Nic, pane hejtmane."

Hlas jeho znl ponkud temn a nejist. Byla to odamitova
první lež.

„Jak dlouho sloužíš?"

„Osmnáct let, pane hejtmane."

Setník na to odešel a brzo zmizel v šeru. Holec stál opt sa-

motinký na opuštné stráži. Z dálky ozývalo se volání druhých stráží,

jež setník pehlížel. Pak jen rákosí šelestilo. Msíc zapadal.

Asi hodinu cesty na západ od vesnice, o níž prvé vypravováno,

stála nad Dunajem o samot bídná chatr, v níž bydlel starý rybá se

svou ženou. Ten oné noci nemoha usnouti, povaloval se na svém cha-

trném loži, a konen vstav, krátkou lulku zapálil a usedl na práh
své chaty, aby unikl dusnému horku, jakéž v jizb panovalo. Dýmal
chut a pohodln, až pojednou pestal bafati. Drže dýmku v pravici,

naklonil na levo sivou hlavu, bedliv naslouchaje. Zdálo se mu, že slyší

koský dusot.

Nemýlil se. Blíž a blíž ozýval se ohlas kopyt a jak msíc šeil,

spozoroval rybá už v dálce jezdce, jenžto v divokém cvalu ku chat
míil. Vypadal jako duchové zjevení, jen že nejel zcela tak tiše. Rybá
ustoupil do šeré sín, opatrn vyhlížeje. A již bylo slyšeti frkání a

prudké oddychování kon, už pochva po boku jezdce se klátící zain-
ela — te vše utichlo, a staroch spozoroval, že voják ped chatou

zarazil. „Hej, pojdte ven!" ozvalo se hlasité volání.

Rybá vystoupil. Na koni sedl kyrysník, maje v pravici nataženou

bambitku, a obnažená šavle blýskala se mu na emínku ; ale rybá, vy-

sloužilý voják, se takových vcí nelekal. Pistoupiv blíže, pisvdil
kyrysníkovi, že jede dobrou cestou k vesnici, po níž on se ptal. A již

zase bodl prudce v slabiny svého kon, a ten uhánl tichou nocí dále

ku vsi, kdež táboily dva prapory Píseckého pluku.

„Kdo to byl?" ptala se ustrašená rybáka.
„Kurýr. Dobe znám — Helmu ml tmavým šátkem obvinutou,
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aby se mu neblýskala. Nese depeši. Taklile bo ze stínu bouchnouti

!

Bh ví, co by se stalo. Anebo kdy bych mu ukázal nepravou cestu,

donesl by rozkaz kdo ví kam, a zmatek hotový ! Dobe znám. — Ale

to náš voják, a naši jdou na psa Turína."

Usednuv zase, pouštl pohodln kotoue modrého dýmu.

Jezdec uniknuv za nedlouho zrakm rybáovým, bez oddechu,

stejným tryskem uhánl tichou msínou nocí k vesnici, až jej volání

pední stráže zastavilo.

Brzy po tom vyskoil major Stein rovnýma nohama ze svého

prostého polního lžka, na nmž jen kratiko byl podimoval. Ped
ním stál kyrysník kurýr, zardlý, zpocený od prudké jízdy, a podal

dstojníkovi depeši. —
Za malou chvilku byl také z libého spánku zburcován Vácslav

Felizna. — nad ním zaveštla polnice, volající do zbran.

„Co se dje?" zvolal chápaje se pušky.

„Turci jsou tu !" zkikl Nehyba.

„Churoty! ani vyspat se nedají."

A jak lcrmo zatroubeno a zabubnováno, oživla dosud tichá ves,

a v stráni se to hemžilo, jako na mraveništi. Každý chápal se zbran
a spchal ku své et, aby v as dorazil na urené místo. Šavle inely,
zmateným hlukem a šumem ozýval se hlasný povel dstojníkv, kola

špižných voz zaskípla, a tu tam zavznl ehtot koní. Zdánlivý ten

zmatek a smsice míily k poádku. —
Ped chvilenkou se byl Kristián Holec ze stráže vrátil a sotva

že usedl, bylo mu opt do ady se stavti. Nadarmo se po dudákovi

ohlížel. Byl více než jindy zamyšlen.

„Prchlli pece? Nezkušený bloud!"

Ped chatou, ze které major vycházel, stanul setník Sekerka maje

v pravici obnaženou šavli.

„Ml jste pravdu pane setníku."

„Bude aspo práce!"

„Tedy ve jménu pán — " a pokynuv stoupal na kon, kterého

sluha pedvedl. Sekerka chvátal ku své setnin. Již stál Steinv prápor

v šiku, obrácen jsa elem k východu.

„Kam nás povedou?" tázali se vojáci mezi sebou.

„Do ohn, to se rozumí."

„Nco se asi pihodilo. Tak najednou!"

„Do veera bude snad masa dost."

„Felizno, napsal jsi poslední vli ?" ptal se šikovatel.

„To, a žen nic ncodkázal. —

"

„Chamradí — " zahuel desátník stoje v šiku ješt rozespalý,

a odplivl.

Hvzdy zbledly, na východním nebi zaleskl se jasný pruh. Svítalo.

Major Stein objev ady, zastavil, a šavle jeho zableskla se ve výši.

„Prapor v pochod !"

Dstojnici poveleli, a již ozýval se stejnomrný, hmotný krok

vykroivších setnin.

První prapor Píseckého pluku Brechaiavillova ubíral se chvatné

do práce. Bylo jeho pomoci poteba.
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II.

Ped poslední chalupou roztažena byla hrubá plachta ode stechy
ku dvma stromm ped stavením stojícím. Pod tímto jednoduchým
a nedostateným písteškem leželi na slám nemocní vojínové, pro

nž v chalup místa nebylo. Když prapor kolem táhl, ohledli se pe-
mnozí po nebohých, kteí tu bu nataženi, tžkým pláštm pikryti,

jako bez vlády leželi, bud skreni tu sedli palivé elo ve vyschlou

ruku opírajíce. Den sotva se probouzel, a pece nikdo z ranných nespal.

Holec, ohlednuv se po té improvisované nemocnici, neubránil se

povzdechu. Najednou to jím trhlo a známými jeho v et také ; všichni

obrátili se po hlase, jenž tak bolestn a pronikav se ozval.

„Kamarádi! neopouštjte mne! Vemte mne s sebou!"

Poznali hlas mladého Tomše. Ale nemohli se zastaviti a ruky

jemu podati. Dál to šlo, a brzy zmizel jim rekruta s oí i chata,

hostící tolik bolestí.

Tichem, jež pehlušoval jen stejnomrný, pádný krok vojska,

ozvalo se ješt jednou smutné: „Kamarádi! —

"

„S pánem bohem, hochu!" zahuel Nehyba.
Vojáci z nejlepšího spaní byvše vyburcováni, kráeli z poátku

jaksi zamlkle. Každý obíral se svými myšlenkami, hovoru bylo málo.

Když pak se rozešli a dne pibývalo, kdy jasný pruh na východ
v ržovzlatý se promnil a na konec slunce na stkvoucí se oblohu

vzešlo, rozprchly se chmury a kráející ady oživly. Jen Felizna byl

njak zamrklý.

„Jsou to ti Turci, lovk se nemže pro n ani nasnídat."

„Ani jeden doušek záhevné, vid Vašíku?" tázal se veselý

šikovatel.

„Ani krapet nemáš v utoe?" dráždil Nehyba.
„Ani, co by se moucha napila!"

„A což, pjdemeli hned do ohn! A takhle jít, Vašíku, teba
hned na vnost a neposilnit se ani koalikou!"

„Víš co, krajane? Pro žíze je dobrý kamínek. Takhle malý
oblázek str do úst pod jazyk a to dlá tuze dobe."

„Zase zaínáte, vy churoty?"

Ješt chvíli ho škádlili, až konen Kudrna smilovav se podal

mu svou lahvici, z níž desátník pimhouiv slastn oi notn si pihnul.

Tím se oberstvil, vzpružil. Rudé jeho líce jen se usmívalo.

Zatím kráel Holec mlky za svými soudruhy, nevšímaje sob
jejich eí. Tentokráte však nehledl zamyšlen ped se jako jindy,

nýbrž astji se rozhlédl, pokud jen možno bylo. Hledal Podrazila.

Již domníval se, že bud zstal u druhého praporu ve vsi, anebo že

snad pece prchl.

Jak se asové zmnili

!

Tenkráte, když pro nj a rodie jeho pišli a násiln je odvedli,

ml soused Podrazil chlapeka snad ptiletého. Dnes po osmnácti

letech sešel se s tím synkem na vojn, na kterouž jej otec dudákv
pipravil. Ped osmnácti lety!
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Za oné doby žil Kristián Holec se svými rodii pokojn a šastn.
Byl vždycky tichým, málomluvným ale rázným jonákem, jenž ješt tehdy

po dveti se ncohlednul. íkali lidé o Holcových, že není rodiny na

celé kolatue, která by se tak vespolek milovala.

Nejvíce však pilnuli staí Holcovi k dvátku, jež se jim po-

nkud pozd narodilo. Kristiánovi bylo dvacet let, když matka jeho

Barušku povila. Rodie jako by znova omládli, a syn nemrzel se, že

tak pozd dostalo se mu sestiky, aniž na ni žehral, že jí tolik pée
a lásky vnovali.

Byli Holcovi opravdu z jiných, a ani zevnjškem ani zamst-
náním od ostatních se nelišili. Tak dobré, citlivé srdce a jemnou mysl

neml nikdo. A pece nebyli ani pravými kesany !
—

Tu z nenadání byl starý Holec na faru povolán, a pan fará jal

se zprudka jej zkoušeti. Holec nezapel svého pesvdení. Víra jeho

neshodovala se s katechismem a tím, co pan fará kázal. Ten nejednou

strnul, slyše tak bludaské, zrovna pohanské ei. A ten starý zatvr-

zelec, Holec, nedal se na pravou, spasnou cestu uvésti

!

Za njaký as povolali jej do Písku, kdež na úad znova a to

velmi oste jej vyslýchali a jemu hrozili. Vdli, že obas v noci nkolik

jiných k Holcovi dochází, aby pi zavených dveích a okenicích tam

svou pobožnost vykonali. Darmo naléhali, aby jména jejich prozradil,

darmo se hájil, že tam netropili adamitské, hanebné reje, že netan-

covali nahatí, nýbrž že pobožn žalmy prozpvovali, ponvadž v nich

se velebí jediný bh, tak jak oni v nho ví.
Ptali se po knihách — nepovdl o nich, ale za nedlouho je

vykopali na jeho zahrad.

Kdo by to všecko mohl prozraditi, než blízký soused Podrazil,

jenž zajisté špehoval i v noci a tak se dozvdl o schzkách a vidl

starého Holce, an knihy zakopává. A když starý Holec, i syn i žena

pevn stáli na své víe, vyznali páni, že jsou zlí, nebezpení bludai,

které, aby dábelské semeno temnosti dále nerozsévali, teba jako pra-

šivé ovce odstraniti. Starý Holec by byl pro své pesvdení mužn
snášel všecka protivenství, ale když od nho syna odtrhli a k vojsku

na vné asy odvedli, když i tíletou, nevinnou dcerušku od nho od-

louili, ponvadž zlým uením dosud nakažena nebyla, a možná bylo

ji ped vným zatracením a duše zhoubou spasiti, tu klesla mysl

starého deisty, zvlášt když vidl zoufalý bol své vrné ženy, ježto se

s dtmi svými navždy rozlouiti musila. Dlouho bojoval a v srdci svém

zápasil, ale — nepoddal se.

Kristián vojákem, Baruška dána na vychování, a rodie odvedeni

do jižních Uher, do krajiny na pólo pusté. . . .

To vše obživlo nyní v pamti Kristiánov, na to jej pipomenul

sousedv syn. Osmnácte let! Co zkoušel on, co zkusili rodie jeho!

Od tch dob, co je od nho odvedli, neslyšel o nich ani slovíka.

Jako by do vody zapadli, jako by zemeli ! O malé sestice, po níž

se nov odvedených k vosku krajanv vyptával, zaslechl z poátku tu

tam njakou zprávu. Dozvdl se, že byla odevzdána péi daleké se-

Bteniee, ženy to písné a lakotné, jež nebyla víry jejich. l'sal jí pece,

ale zajisté nkolik jeho list jí nedošlo, nebo kdy by etla, že Kristián
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pošle Barušce nkolik zachovaných groš, zajisté hy odpovdla. Chudák
Holec! utrhoval si od úst, skládal mozoln ušetený groš ke groši,

jen aby sestice mohl pilepšiti. Tanula mu poád na mysli tak malá,

drobounká, ve svtlé sukence. Vidl její svtlé, hebké vlásky, modrá
usmívající se oka, slyšel její zvuný hlásek a upímný smích. — Byla

mu svtlou upomínkou na zašlou dobu spokojenosti a lásky.

A když si zase vzpomnl, jak úpnliv, srdcelomn kiíc sukn
matiny, kterouž do vyhnanství odvádli, se držela, až ji násiln odtrhli,

zatmlo se mu v duši, a hokost naplnila srdce jeho. Citu nemli s tím

nevinným, ubohým dckem ! Ted od malikosti tráví vk svj mezi ci-

zími lidmi. . . Když mu pipadlo, že již na rodie a na nj úpln
zapomnla a jich více nezná, že je té víry papežské jako všichni ostatní,

že by se také ona od nho odvrátila, kdy by snad dom se navrátil

— tu si pál, aby byla radji zemela a nemohl ani domysliti.

ím dál tím ideji ml zpráv, až pestaly. Dlouhou dobu neuslyšel

nieho ani o Barušce, o rodiích pak vbec ani slova. Ty oplakal. Ted
namanul se ten hoch. — Dozvdl se od nho smutné jistoty, ale

sotva že dudáek napovdl, musil odejíti. Baruška žije!

Prchlli ten hoch, anebo zstalli u druhého praporu? Snad se

s ním více neshledá!

A opt myslil smutné, aneb leskem nadje ozáené myšlenky, a/

náhle hlavu vztýil a líce vyjasnil. Zavznly dále za ním známé zvuky

dudákova nástroje, povzbuzujícího Písecké hochy k rychlému kroku.

Podrazil neprchl. —
A jako by muzika je osvžila, rozehála, vykroili erstvji

a v první ad ozvalo se zavýsknutí, na to zvuný hlas píse zanotoval

a celé ady spustily:

Trubai troubili,

podkvky klapaly

:

Písecky panenky
ty pro n plakaly.

A když dozpívali, a také dudáek pestal, zanotovaly ady zadní

:

Já se Turka nic nebojím
ani jeho baše,

budli nám dovoleno,
nadláme kaše!

Slunce vystupujíc na své dráze sužovalo žhoucími paprsky vy-

pravené vojsko, jež major Stein jenom jednou na delší chvilku zastavil,

aby si oddechlo. Pak zase táhli za vedra urychleným krokem — až

zapoceni, rudi od prudké chze a šedým prachem od paty po hlavu

pokryti v jakés vísce se zastavili a tu obdvali. Vojáci domnívali se, že

nkde východn strhla se bitva a že tam pospíchají. Darmo cestou

naslouchali, zdaž dlové hmní uslyší. Za úmorného, tichého parna

blýštl se jim po pravém boku Dunaj, na jehož protjším behu bylo

jako vymelo. Teprve, když ve vesnici se zastavili, hádali mnozí s vtší

jistotou, kam táhnou.

Sotva že pot na nich uschl, sotva že ve stínu hlad a žíze uti-

šili, již opt zazvuela polnice, a bubny zarachotily. Od asného rána

až do samého poledne šli, a zase, a mnohý sotva nohy vláel, musili
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do rady a na pochod. Bitva není, kam tak pospíchají; kam je povedou?

Když poteba bylo ady zúžiti, a krajina ím dále tím drsnjší se stá-

vala, když pak prapor do vrchu stoupal, tu již mnozí s jistotou tvrdili,

a „Do jeskyn!" šlo od úst k ústm.
Byli pl šesté hodiny na západ od Nové Ršavy na rozsoše pohoí

Klisurského, pnoucí se mezi vesnicemi Dubovou a Plaviševicí. Jmenované

pohoí na levém behu Dunaje spadá k jeho vlnám píkrými, skalnatými

stnami. Ponvadž i pravý sráznými skalami vybíhá, súžen tu tok Du-

naje tak, že možná skoro s behu na beh dosteliti. Úzkou touto a

pepevnou branou strmících skalních stn valí se mocný Dunaj, a v po-

lovici tohoto pirozeného kanálu asi sto krok od eky dva sáhy nad

její hladinou erná se na levém behu jeskyn vhloubená do stny siln

svislé, pes dvanáct sáh vysoké. Nalézá se v eené rozsoše, kterouž

lid „Krvavým Kamenem" nazývá, ponvadž skalnou pdu její nejednou

lidská krev, zvlášt pak turecká, hojn skropila.

Jeskyn pak nazývala se druhdy Piskabora. L. 1692 hájil jí pod

vrchním velením generála Veteraniho setník D 1Arnau od pluku Manns-

feldova maje 300 muž a pt dl. Udrželi se v této prostranné sluji po

45 dn, hrdinn odrážejíce útoky turecké. Po tomto stateném gene-

rálovi, kterému ti léta pozdji Turci u Lugoše hlavu uízli, nazývá se

ona jeskyn Veteránskou. Sem tedy vedl major Stein svj prapor.

Za nedlouho dostoupili „Krvavého Kamene," na jehož píkrém
jižním srázu, v jeskyni, byl konec jejich namáhavého pochodu. Vojáci

pozorovali, že celý vrch obklopen zásekami, jež mly hájiti jeskyn
Veteránské po suchu. Ped zásekami trela reduta tamburirovana, to

jest dvojnásobnou adou palisád obehnaná.

Pibylé vojáky pozdravilo váleným pokikem 280 muž pluku

hraniáského, konajíce službu hlídek a posádky v redut. Jim velel

setník Machova, mající nad to k hájení tak dležitého místa jede-

nácte dl.

Vojínové pluku Píseckého sestupovali dol k Dunaji a za nedlouho

Ocitli se u cíle svého pochodu. Prostor mezi ekou a vlastní jeskyní

byl pepevnými hradbami chránn. Do jeskyn vedl vchod tyi sáhy

dlouhý a dva sáhy široký, zavený tžkými železnými vraty.

Pevná branka skípajíc se otevela, aby jí vstoupiti mohlo mužstvo,

jež za touto ohradou velmi tžkou práci vykonávati mlo. Když stanuli

u brány a nad sebou strmou skalní stnu spatili a pod sebou huící

Dunaj uslyšeli, ptal se Felizna, kol ponkud udiven se rozhlížeje : „To

je tedy — ?"

„Krvavý Kámen —" odtušil Nehyba.

„To je pas!"
„Skípnouli nás v ní —

"

„Nevylezeme."

Na povel vešli do ohromného toho sklopení, jež 600—700 muž
pohostiti mže. Libý chlad ovanul unavené vojíny. Svtlo podající sem
svtlíkem 6—8 stop širokým, v právo od vchodu, ozaovalo hemžící

ijáky, a šerou klenbou ozývaly se zmatené hlasy muž shazujících

>'be svinuté plášt, zbra a tornistry, aby na prostých a dosti

tvrdých lžkách, o stn rozestavených, se natáhli a sob odpoinuli.
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V rozlehlé jeskyni, kterouž snad pídimužíci po staletí malinkými

nástroji svými do tvrdé skály vydlabávali, nastal neobyejný ruch. Tu
asi za dávných vk za poledního, mrtvého vedra rozložili se na kraji

skály vousatí, rákosinou ovnení bohové Dunajští, tu za libých, vlažných

nocí, kdy svtlo plného msíce proniknuvši ernými skalinami, stíbrem

po vlnách Dunajských se rozlévalo, vystupovaly z vody lepotvaré ru-

salky, jejichž líbezný svdný zpv tišinou noní se rozléhal, váb ne-

odolatelnou mocí rybáe, jenž roztoužen do tajemné brány skalní, do

jisté záhuby své, zavesloval.

Pak, když mythití vkové minuli, zatpytily se tu nad vlnami

Danubia vítzní orlové svtovládného íma, a legie vedené velikým

Trajanem zarazily tu patu svou, aby vyvrátily íši dáckého Decebala.

Po ase však, když základové íma se otásly do koen, opustily pluky

ímské všecky pevnosti podunajské i jeskyni eku ovládající, a barbai

se tu usadili. Také íše tchto zašly, a v tajemném, bezpeném šeru

jeskyn Piskabory skrývaly se šelmy zvíecí i lidské, až z ní opt
pevnost uinna.

Ted se tu Písetí hoši uhostili. Z poátku hledl sob každý

svého pohodlí. Teprve, když umdlenému tlu se ulevilo, zaali si jak

náleží všímati nového bytu svého.

Felizna mínil, že tu skoro poteba, aby lovk soví oi ml, a

že jemu by se tam v tom tmavém pozadí nejspíše líbilo, kdež nahro-

madny byly pro vojsko zásoby. Ovšem bily mu tam nejvíce do oí
sudy, o nichž se domníval, že v nich tekutina pochotná a líbezná

jeho hrdlu.

„Co vlastn tu budeme dlat?"
„Nic a snad mnoho. Hlídati vodu," vykládal zkušený šikovatel.

„Tady na tom míst mnoho záleží. Touhle vodní branou projde jenom

ten, koho my pustíme. Zjevili se tu turecká lod, a my ekneme ne,

zahouknou kusy a pušky zarachotí, a turecká lod, co by proti ecte

jela ku p. do Blohradu, podívá se pod vodu, jak to je na dn Du-
najském. A jedou Turci po vod dol nebo proti vod, tudy musejí

a ani mužíka neproklouzne, nedovolímeli.

"

Zatím skupilo se mnoho voják kolem Sychry a všichni naslou-

chali napjat jeho výkladu.

„Inu což pravda! Posici nemáme zlou," mínil jeden. „Odtud

mžeme Turkovi nasypat, že mu budou kolem uší fiet jako vosy."

„Však on bude hledt, aby nás z toho hnízda vypálil!"

„To jich poídí ! Dokud máme prach a nco do žaludku, nieho

nezmohou," tvrdil Sychra. „Vždy se tu naši nejednou ubránili."

„Budeli nejhe, pijde nám pomoc. Vždy máme armádu za

sebou."

„A což kdy by nemohli?" ptal se voják, jemuž na znaném nose

jizva se ervenala. „Což kdy by Turci prorazili i po suchu až po

Krvavý Kámen, kdy by reduty dobyli a pak pes záseky se dostali?"

Vojáci byli pekvapeni.

„No — pak by nezbylo, než vzdáti se —

"

„Tak? Chceš, aby t za otroka prodali, aneb umuili?"
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„Inu, pak hodíme tamhle doutnák a bude to— " a ukázal v právo

na nevelký, erný vchod, vedoucí do menší jeskyn, ped níž dva vojáci

stráží stáli. Tam byla prachárna.

„No však tu ješt nejsou," pravil po chvilce šikovatel, „a bohdá,

ani tak daleko nepijdou. Budeme míti aspo práci. Takto, kdy by

pokoj dali, stýskalo by se lovku."
Holec nestaral se tak jako ostatní o své nové stanovišt. Sotva

že vojáci ponkud se usadili a hemžení pestalo, hledal krajana dudáka,

po kterémž se byl dosud piln ohlížel. Nalezl jej konen, an sed
na chatrném loži, o ze se opíral. Oi ml pivené, hlavu piklonnou

;

zdálo se, že dímá. Vedle nho ležel širák a na nm dudy. Holec

mlky se usadiv, hledl v zamyšlení na mladíka.

Když v noci na stráži se dovdl, že prchající je Podrazilv,

neubránil se uspokojivému pohnutí, jež vzbudil v nm cit pomsty,

zašlehnuvší jeho srdcem. Ale to netrvalo dlouho. Od onoho nešastného

dne uplynulo tolik let, a nebylo v povaze Holcov, aniž víra jeho mu
dovolovala, aby se mstil. Nad to pravil mu mladík : „A vám se nestý-

skalo?" Ted mu pinášel zprávy, po nichž toužil.

„Nespím," ozvalo se náhle vedle adamity, a oi dudákovy se upí-

raly v tvá Kristiánovu ped asem ustárlou.

„Tys tedy pece zstal? Myslil jsem —

"

„A zstanu asi na vky — " odtušil mladík. —
Nejeden známý se ohledl, že ten adamita, obyejn spolenosti

se stranící, te sedí s dudákem a s ním hovoí.

Zatím byla ást voják pirazivšího praporu zavedena na stráž

jeskyn vlastní, odkudž mužstvo pluku hraniáského odešlo sesílit po-

sádku v redut a v zásekách. I tam mli zejtra Písetí nastoupiti.

Den pohasl a v jeskyni nastalo šero ; za nedlouho zplanuly ohn,
u nichž veee pipravována. V lesku jejich nabyla jeskyn Veteránská

nové tvánosti. Rudá zá míhala se po tmavých, holých stnách, na
nichž tu tam pronikající voda se leskla. Vojáci bud pokuujíce dosud
odpoívali, bud kolem oh se míhali. V tmavém pozadí, kam až záe
zplna nesahala, bylo vidti vojáky u zásob stráží stojící. Šum a hluk

rzných hlas zvuel rozlehlou prostorou. Vojáci zapomnli pestálou
trampotu, a jarý duch v nich opt obživl. Nebylo vidti žádné sklíe-

nosti, žádného smutku; panovala tu odhodlanost.

Jen dudák a Holec byli z jiných. Avšak neodluovala je od ostatních

sklíenost nebo báze. Starý voják sedl tiše vedle Podrazila s hlavou

sklonnou, a jen chvílemi zadíval se na ohe, kolem kteréhož polosvle-

ení neb v uniform upjatí vojínové se míhali. Ale to vše nebylo ped-
mtem jeho pozorování, vždy synek sousedv vypravoval stlumenýra

hlasem o rodiích a seste.

V), povdl, jak otec jeho, starý Podrazil, byl onoho asu na

faru, pak i do Písku povolán, kdež se ho piln vyptávali na souseda,

s kterýmž po všecka léta v dobré vli žil. Dlouho nechtl s barvou

ven, ale když doléhali ano hrozili, podlehl, pán se boje, a povdl
vše, co vdl, totiž, že vídal nkteré osoby docházeti za noci k sou-

sedovi, o kterémž ledacos lidé si vypravovali, ale který byl vždycky

poádný a zachovalý — že však neví, kdo by ti lidé byli. Dále pak, že
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jednou v noci vidl, bylo to po prvním výslechu Holcov na fae, an

soused v noci nco pod starou jabloní zakopával, a že to asi knihy byly.

Vypravoval pak mladý dudák, jak byl otec jeho sklíen, když se

od výslechu navrátil. Když pak starého Holce tak veliké neštstí stihlo,

když rodinu jeho zniili, tu nemohl se Podrazil teprve upokojiti. Hryzlo

ho svdomí, že ku skáze tak hodných lidí výpovdí svou také piinil.

Jeník to povdv, na chvíli zamlel se.

„Ped temi lety," zaal znova, „bylo na podzim, pibhla pozd
v noci k nám sousedova žena, aby otec náš k nim na okamžik pišel,

že je nco tuze kvapného. Odbhl tak jak byl, neustrojen, a zastal ve

vaší chalup cizí ženskou. Byla bez sebe a nepoznal jí hned, až mu
povdli, že to vaše matka. Pibhla v noci, tloukla na dvée, a když

jí oteveli, vysílením omdlela. Soused, který ji konen poznal, nechtl

jí noclehu popáti, protože se bál, aby za to njaké zodpovídání neml,
a pro to poslal k nám, aby se poradil. Otec náš se dlouho nerozmýšlel

a odnesl ji se sousedem k nám, kdež jsme jí na pd pohodln ustlali.

Když se z mrákot probrala, ptala se po Barušce a po vás. Matka
moje dala se nad ní do pláe, a otec pro lítost odešel dol. Chudáek,
co zkusila! — Upokojili jsme ji, že ráno k ní Baruška pijde, a vás

že také uvidí, a jsme o vás nevdli. Pak jsme se všecko dovdli.
Otec váš v Uhích zemel. — Po jeho smrti utekla z místa vykázaného,

protože chtla uvidt své dti. Vytrpla dlouhou cestou tolik, až z toho

onemocnla. Ponvadž se otec obával, že by jí páni netrpli, ano snad

trestali, že z vyhnanství bez dovolení se navrátila, tajil vaši matku, a

soused také mlel. Ležela na pd, a tam jsem také z veera zavedl

Barušku. Povdl jsem jí ped tím, co se stalo."

„Tedy pišla?!" ptal se Holec. Vlastn byla tato otázka spíše

opakováním toho, co ped tím Podrazil ekl. Ale v otázce té jevilo se

uspokojení a zárove dychtivost. Bál se neustále, že Baruška u se-

stenice rodin své úpln se odcizí. A ona pišla, hlásila se. . . .

„Tenkráte jsme se žádný slzám neubránil, když matka vaše ruce

po Barušce vztáhla a radostí zaplakala. Držela ji dlouho v náruí, pak
zase jí hladila vlásky, jako malému dítti, a musili jsme lucernou na

Barušku posvítit. ,Dít, dít tys vyrostlo — ale tys to, ty, má zlatá

Baruško!' a to opakovala astji. Dlouho to netrvalo a zase vzpomnla
na vás. ekli jsme jí už ped tím, že jste na vojn a dodali na upo-

kojenou, že jste zdráv a dobe se máte. asto vás volala jménem a

smutn íkala: ,Kristiána já už neuvidím.'

Holec naklonil níže hlavu, a že pišla do stínu, nebylo jeho líce

vidti. Za to ozval se hluboký vzdech, kterého zatajiti nemohl. Dudák
pokraoval u svém vypravování.

„Pak chodívala Baruška každého veera k nám, ovšem tajn.

Když u nich usnuli, vyskoila z komrky a pibhla jako stín k nám.

Na pd vysedla u matky skoro vždycky pes plnoc. Zacpali jsme

všecky skuliny, aby zá lucerny jich neprozradila. Když Baruška od-

cházela, doprovodil jsem ji dom. —

"

Tu se vypravující opt na okamžik zamlel. Zdá se, že jej zasta-

vily u vypravování ty tmavé i jasné, tiché i boulivé noci podzimní,

za kterýchž Barušku dom vyprovázel. Snad mu se pi tom mihla mla-
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distvá, sliná tvá, jež laskav a vdn k nmu na prahu tetiny cha-

lupy ped rozchodem vzhledla. . . . Pak opt zaal.

„Obyejn musila matka naše vstát a Barušce pipomenout, aby

už šla, že je as. — Byla by u matky teba do rána vysedla. Však
ji to chudinku také zmohlo. Zhubenla, pobledla, a každý povídal, že

má úbyt. Ale to bylo tím, že se tak málo vyspala a mnoho se soužila.

„A nespala nahoe u vás?" ptal se jaksi schváln Holec.

„Málo kdy — skoro po každé rozmlouvala s vaší matkou. Naše
matka vaší domlouvala, aby sebe i dcery šetila a tak mnoho v noci

nemluvila, že jí to škodí. — ,Když jí toho tolik mám íci,' odpovdla
vaše matka."

Holec pozvedl hlavu: „A což otec?"

„Vypravovala, jak se jim vedlo a co zkusili, než se na místo

dostali a pak teprve tam v té nezdravé krajin, kdež se musili dít,

aby hladem nezašli. Tenkráte také, Hole, otec náš odprosil vaši

matku, aby mu odpustila, že co ekl, to že z donucení uinil. Tu mu
povdla, že otec váš na smrtelné posteli nám odpustil. — Když na-

staly studenjší noci, a zima byla za dvemi, vzaly jsme matku dol
do svtnice. Otec povídal : „A se dje, co dje ! To by pan fará a

ti páni zrovna z kamene byli, kdy by ji te vyhánli anebo trestati

chtli, že ušla z vyhnanství." Tajností to nezstalo, a otec náš ml
nkolik pochzek na faru, ale zstalo to tím, nebo byla jiná vláda.

Když se matce vaší pitžovalo, ptali jsme se jí, chceli knze, ale

ona zakroutila hlavou a volala jen Barušku a tuze asto vás. Po
vánocích zemela."

Tu dudáek umlkl, jako by se mu dále nechtlo.

„Kde ji pochovali?"

Podrazil ostýchal se patrn odpovdti.
„To víte — fará nechtl živou mocí, aby jí hrob na hbitov

vykopali, a otec náš tuze prosil — ale on, že byla pro kacíství

vyhnána, že se nepolepšila a bez knze zemela. Tak jsme ji vykopali

hrob za hbitovem u zdi."

Dopovdv podíval se na Holce, jenž nebyl nijak zprávou tou

zaražen. Usmál se, ale jak trpce.

„Ale hrob má jako zahrádku. Baruška nasázela na nj kvtin
a od jara do zimy kvete tam všelijaké kvítí."

Holec náhle vztáhnuv svou ruku, stiskl dudákovi pravici.

„Ty bys byl ušel, a mn tohle ani nepovdl?"
„Tak se mn zastesklo, že jsem na všechno zapomnl a jen na

domov myšlení ml — a pak jsem vás neznal"

V jeskyni dáno znamení, že nastává veee, a všichni, kteí dosud

odpoívali, hbit vstávali.

Plechové misky rachotily, a stojíce neb sedíce pojídali vojáci své

díly. Vysoké sklepení hluelo hlasitým , rzným hovorem , klením

i smíchem.

Felizna byl zas na zelené louce. Rudé jeho tváe se opt leskly,

smál se a dlal vtipy o té kleci, v které byli zaveni, a o Turcích.

Utišili žaludek a utora naplnna mu libou vlahou. Nad to uinil,

jak se domníval, výborný obchod. Piseli k nmu, když se do veee
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dával, kamarád, na nmž pán bh míru ztratil, a jemuž obecn „Mandát"

íkali, a pravil: „Felizno, ty radji mokré, já zas trpím na husté.

Peneoh mn polovici veee a já ti dám pl své porce záhevné —

"

Nebylo divu, že to tleso potebovalo více než jiní.

Vácslav ochotn svolil a byl by mu teba celou misku dal, ovšem

že za celou porci pálené. Tak smluvili se Felizna s Mandátem.

Druhové ho poslouchali smjíce se. Nedorážcli na, ponvadž
nebyl dosud v tom stavu, kdy zubama škrtal a spoustu svých zvláštních

nadávek vypouštl jako se stavidla.

Veer minul, nastala noc.

Trouba zahlaholila „jdte vojáci, jdte spát!"

Ješt tu tam ozýval se stlumený hovor s loží ; za nedlouho však

spali všichni po namáhavém pochodu jako zabití.

Jen stráže bdly a Holec. I Podrazil usnul. Zdálo se mu zajisté,

jak za jasné noci podzimní Barušku dom vyprovází. Vidl tu ubledlou,

milou tvá, ty oddan k nmu vzhlížející oi . . .

Zá oh pohasla. V rozlehlé jeskyni nastala tma i ticho. Stíl-

nami zabloudilo sem nkolik bledých paprsk msíce, a zdola huely
temným hlasem vlny Dunajské. (Dokoneni.)

K švédským jezerm.

Podává

dr. Konst. Jireek.

Vlny divokého Baltu se utišily, stolice a sklenice v sálech i kom-
natách parolod pestávaly ineti a stenati, a „Oskar II.", nabyv opt
stálé rovnováhy, pokojnji se nesl ku pedu. Bylo poledne. Srpnové

slunce vesele se odráželo na rozhoupané hladin, ale nehálo. Na
palub vše se v teplém šatu shromažovalo nad parostrojem anebo

v rychlém pecházení zápasilo s nordickým chladem. Chvílemi ledový

vítr zavál z širé hladiny, která se prostírá na východ od ostrova Born-

holrau. Pochmurný erný Balt jiné má zvyky a obyeje, než jasné

modré moe Stedozemské se svým pívtivým okolím! V Marseillu

anebo v Athénách v tuto chvíli práv nesnesitelné parno panuje na

pustých ulicích, a osamlí jednotlivci v snhobílém odvu ped žhavými

paprslky a rozpálenou dlažbou prchají do uzounkého stínu podél domv.
Z cestujících jeden po druhém vylézal na palubu. Vidlo se jim

na tváích, že cestování po moi není obvyklým, nekuli zamilovaným

jich zamstnáním. Dnešní noní boue žádné stopy nezanechala ani

na lodi, ani na moi, ani na obloze, ale zeteln zapsána byla na

zkehlých a zbledlých postavách našich soudruhv.
Vše hledí na sever. Tam zjevuje se zem na obou stranách,

v levo dánský Seeland, v právo nejjižnjší mys Švédska.
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Vjíždíme do Sundu. Zem neohlašuje se malebnými hebeny
modrých hor, pestrými ostrovy a bílými msty ; ani bys ji nerozeznal od

moe, kdy by nad nízké behy nevynikalo nkolik majákv a stromv.

Na dánské stran pozornost na sebe obrací jen njaký malý, ale

vysoký les, jenž vypadá jako pahorek nad písiuami. Za švédským

mysem skrývá se dvojice památných mst, Falsterbó a slavný za stedo-

vku Skanor, nyní zcela zaniklý.

Hle Koda — nkolik mlhavých vží na samém obzoru. Ped
nimi kmitá se les stožárv ; tlesa korábv sama jsou pod obzorem.

V právo zjeví se prmyslové msteko Trelleborg s nkolika vysokými

komíny a za ním Málmó, cíl naší cesty.

Kolem nkolika pevn zakotvených signálových lodí, na nichž

v noci vyvšena bývají barevná svtla, vjeli jsme do velikého pístavu.

Bylo v nm plno lodí s vlajkami švédskými, dánskými a anglickými.

Malino (32.000 obyv.) totiž po Stockholmu a Goteborgu je tetí msto
ve Švédsku. Nad to prostedkuje poštovní a z ásti i telegrafické spo-

jení Švédska s ostatní Evropou; šestkráte denn pejíždjí parníky

z Malino do Kodan, jen dv hodiny vzdálené. L. 1873 pistálo zde

2660 lodí. Plavba tak se vzmáhá, že nynjší, širokými hrázemi ob-

klíený pístav již nestaí. Posavadní mola prodlužují se proto dáleji

do moe ; nkolik menších parníkv celý den bez pestání dováží veliké

balvany na místo, kde se potopují k stavb.

V celnici, devné to boud u samého pístavišt, staí úedníci

s kry stallisováným úsmvem na rtech málo mli zvdavosti po obsahu

našich skrovných zavazadel. Odtud celá spolenost z parníku jedním

davem táhla do msta. Mnohým, kteí na lodi mleli, nyní na suchu

jazyk se rozvázal; s netajeným hrdinstvím mluvili o moi, které mli
ovšem již za sebou.

Náhodou vyskytnul se mezi námi vdce. Byl to starý šedovousý

pán s velikými okuláry a výrazem uen dkladným. Mluvil zbhle
švédsky i nmecky, a zevnjšku byl vážného a dstojného. Z ei jeho

vysvítalo, že v Lundu bydlí od mnoha let. Nikdo nevdl, odkud se

vzal ; na lodi alespo nikdo ho nespatil. Brzo se stal pedmtem
obecné zvdavosti. Nkteí se domýšleli, že je to njaký profesor uni-

versity Lundské, snad njaké svtlo vdy švédské, a proto není divu,

že se všichni k nmu chovali s nelíenou úctou.

Památností v Malmó není mnoho : pístav, prplavy se zdvihacími

mosty, jimiž vtšina pístavních mst švédských dle hollandského vzoru

jest prokižována, veliký kostel z temnoervených cihel, radnice z 16. stol.

a etné továrny. Po nkolika nedlích ml jsem píležitost, baviti i
nuditi se tmito památnostmi po nkolik hodin.

Širokou ulicí s výstavnými domy a nádhernými výlohami, bedliv na-

slouchajíce neznámým zvukm švédštiny a slabikujíce nápisy na krámech,

pišli jsme na prostranné námstí. Tain náš „profesor" celou kara-

vanu pocestných a nosiv zavedl do Kramerova hotelu, velikolepé to

moderní budovy s vížkami na rozích.

Pi obd já s jedním nmeckým archeologem ml jsem est sedti
ve spolenosti neznámého. Tajemství jeho jsme z nho nevylákali, avšak
shledali jsme, že je, bu jak bud, lovk velmi vzdlaný a zetlý.
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O tvrt na ti odjeli jsme s rychlovlakem, který kontinentální

poštu za 17 hodin pináší z Malmo do Stockholmu. Lodní spolenost

i s Lundanem sešla se opt v jednom voze.

Chvíli jede se podél moe. Dáleji nastává moe jiné, na nmž
místo zelených vln dmou se pi lehkém vtíku žluté vlny obilní. Nej-

jižnjší ást Švédska, tak zvaný Skane *) (nmecky Schonen), je totiž

rovina, jako severní Nmecko. Je to nejúrodnjší a nejlépe obydlená

ást celé íše ; kdežto v Norrland (severn od Upsaly až k Laponcm)
na tverenou míli (švédskou) pijde jen 194 lidí (v kraji Norrbotten

jen 84), v Skane i vlastn v kraji Malmóhus na stejném povrchu bydlí

jich 7857. Lesv zde nevidíš, nýbrž jen rozsáhlá pole, s vysokým obilím

a neobyejn bujnými brambory, vedle nich erstv zelené pastviny

s pknými koni a nejkrásnjším hovzím dobytkem a mezi tím úhledné

domky. Mezi polnostmi táhnou se koviny, podél potokv vrby a topoly,

a zde onde vystupují osamlé balvany nebo pohanské mohyly.

Letem minuli jsme Alnarp, kde hospodáská akademie ubytována

jest v pkném zámeku, a zastavili se po plhodinné jízd ped Lundem.
Zde byl dnešní mj cíl. Švédsko má jen dv university, jednu v Upsale,

druhou v Lundu. Se mnou vystoupil i domnlý profesor. Tetí náš

soudruh byl Berlínský statká, jemný gentleman postavy až nepirozen
vysoké, který rád by se stal, a kdekoliv, doktorem filosofie ; mluvil

v nejsladších superlativech a citoval neustále Shakespeara a Gibbona,

arci dle nmeckého pekladu. Moje známost s ním zaala se ráno

v osudnou chvíli, když on na palub ležel na lavici, ztýrán jsa moskou
nemocí, pi emž velmi nefilosoficky bdoval a naíkal.

Uhostil jsem se ped nádražím v hotelu „Skandinavia." Na daleké

vyhlídce svého okna odkryl jsem pod samým obzorem lesklý proužek

moe, avšak Lundenští hned mne ubezpeovali, že to zlé je znamení.

Kdykoli v dáli probleskuje moe, bude prý déš, a tak i bylo.

Prvním prvodím po Lundu byl mn a pisládlému gentlemanovi

onen záhadný starý pán. Tajemství jeho nedalo se více zamleti. Byl

to klobouník, Nmec, rodem ze Šttina. Švédové tak piln u nho
kupovali klobouky, že si nedávno v Lundu koupil statek s hospodástvím,

které nám též ukázal. Nazejtí, když jsem již sedl v píjemné spo-

lenosti bibliothéních úadníkv, docentv, gymnasialních profesorv

a studentv, dovdl jsem se, že náš „cicerone" v Lundu obecn slov

„politický klobouník."

Svátení ticho, pívtivost nevysokých domkv, neobyejná istota

ulic a zvláštní pvab etných zahrad hned pi vstoupení do msta
ohlašují, že zde pravé je místo k tichým studiím a k vážnému zabý-

vání se bud naukami bud básnictvím. Slovo „lund" znamená háj a msto
jména toho právem zasluhuje. Aleje hrabte Gyllenkrooka s klenutím

košatých lip a se stnami hustého hlohu po stranách, rozsáhlá nová

botanická zahrada s rozmanitýlni skupinami stromv a kovin, velebný

„Lundagárd" se stoletými obry, stinné háje na šancích, bývalá klášterská

zahrada u biskupského zámku a utšené sady okolo nemocnice i ped
nádražím každému v milé utkvjí pamti. I samy hbitovy, ohrazené

*) Švédské á vyslovuje se jako ó.
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mocnými živými ploty, plny jsou stepilých jasanv, lip a habrv; též

v Stockholme více se podobají parkm, než píbytkm zesnulých. a-
rovná jest neobyejná svžest zdejších trávníkv. Marn bys po ní se

ohlížel v stední a v jižní Evrop. Jen v Anglii, v Dánsku a v jižním

Švédsku vidti lze tuto nezapomenutelou zele ; ona je pravá zvláštnost

moského klimatu tchto ostrovních zemí, kde letní slunce jen mírné

vysílá teplo a kde stále je hojnost i dešv i rosy.

Obyvatelv Lund nemá více než 11.400. Domy vtšinou stavny
jsou z cihel, silnými kládami proložených, anebo pouze ze deva; mnoho
staveb cihlových ani není omítnuto nebo bíleno. Stavti domy s pouhým
pízemím nedávno teprve zapovzeno, aby Lund nabyl rázu více mst-
ského. Chodníky jako všude ve Švédsku nepomrn jsou vyvýšeny a velmi

dobe dláždny. Nápadné jest napomenutí na všech rozích, že se na

ulicích ku pedu kráeti má vždy po levé stran, asi jako v Praze na

mostech po pravé; avšak ulice tak málo jsou oživeny, že potkávání

velmi málo pekáží.

Zahálejícího lovka nevidti ; vše spchá do práce. Krom n-
kolika továren na železné zboží mnoho je zde rukavikáv. Vojáka

jsem ve Švédsku nespatil po celý týden žádného, až teprve v Stock-

holmu. Policie mstská, dosti etná, odna jest po francouzsku a nemá
ani sebe menší zbran. Hlavní pée její je zatýkati opilce. Pití lihovin

je totiž pední národní vadou Švédv. V zim pije se proti chladu,

v lét, aby se píti nezapomenulo. Jakmile se seznámíš se Švédera sebe

vzdlanjším a vznešenjším, hned t pohostí pedevším rozmanitými

likéry a puni, to jest tekutinami, které se jinde v Evrop nalévají

do teplé vody, ale ve Švédsku se pijí ist jako voda.

Nkolika ulikami vede cesta do stedu msta, k budovám uni-

versitním. Okolo veliké nové nemocnice pišel jsem hned k domu aka-

demického spolku Lundského. Je to velikolepá o samot stojící tver-

hranná budova cihlová o nkolika patrech ; u vnit nalézá se vedle

ítáren a knihovny veliký sál, 100 stop dlouhý a 36 vysoký, jeden

z nejvtších ve Švédsku. V nejvyšším pate pebývá i nejvtší ást
studentv. Naproti tomuto paláci stojí zoologické museum. Na námstí
mezi obma postaven je bronzový pomník Tegnérovi (ti Tengnérovi),

dílo švédského umlce Ovarnstroma — pívtivá a ušlechtilá tvá ob-

roubená kadeavými vlasy. Nejvtší tento básník švédský svou svto-

známou „Frithiofssagu" složil v Lundu, v hájích Lundských, jsa pro-

fesorem na tamní universit; zemel 1. 1846 co biskup ve Wexio.

L. 1825 vyšla v Stockholme neveliká kniha epických veršv pod

titulem: „Frithiofs Sága af Esaias Tegnér." Spisovatel posud málo byl

znám. Mistrovské dílo jeho pijato s takovým nadšením, že v následu-

jících dvou letech tikráte vytištno znova, a brzo pekládáno i do

cizích jazykv. Tegnér nabyl slávy evropské. „Frithiofssaga" stala se

posvátnou knihou všech národv nordických, Švédv, Norvejcv, Dánv
i IslancTanv. Citáty z ní slyšeti mžeš denn a exempláe uvidíš i u lod-

níka nebo dlníka. Nikdo nevyobrazil nordický život, nordické povahy

a nordickou pírodu tak vrn jako Tegnér. Základem byla mu povst
o Fridthiofrovi Silném, zachovaná v slavných sbornících Islananv.
Básník uvádí nás do pohanského pravku. S pvabnou prostotou a
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s vznešeným vzletem líí osudy Frithiofa, syna svobodného sedláka

i bojovníka a Ingeborgy, dcery královy ; vedle dojemných scén idylických

a erotických vypisuje dvory králv, jejichž pedkv ada vystupovala

až k samému Odinu do hvzdnatého jeho sálu, daleké plavby a divoké

mravy Vikingv, jejichž heslem bylo bojovati a píti na palub a jejichž

srdce vesele rozeháti se umlo v moské boui, hluné snmy (thingy),

odbývané nad mohylami starých králv a t. d.

Vidl jsem i dm, kde Tegnér psal své zpvy. V tom dom
sídlí nyní — onen politický klobouník ! Píbytek básníkv , dva
skromné pokoje, úpln jest zachován i s nábytkem, a zvení na dom
zazdna jest památní deska. Jsou tam vyložena rozliná vydání „Frithi-

ofssagy" a peklady dánské, anglické, nmecké (asi 20), francouzské,

hollandské a j., též ruský a polský. Snad se i eského dokáme. *)

Popojdmež nkolik krokv od pomníku, u nhož studentstvo na-

rozeniny básníkovy rok co rok slaví emi i zpvy, a udiveni staneme.

Ped námi vypíná se na širém námstí jeden z nejvtších kostelv
v Evrop a nejvtší zajisté všech kostelv v románském slohu na celém

severu, kathedrála Lundská. Založena je vil. století. Ob její vysoké

vže spatiti lze s moe, když se jede Sundem od severu do Kodan.
Stavba celá je z kamene a tím velice se liší od obrovských cihlových

budov, které se spatují po celém severním Nmecku, v Lubeku, v Greifs-

waldu, v Stralsundu a jinde, a i ve Švédsku, ku p. v Malmó. Krom
velikých rozmrv a ušlechtilé prostory románského slohu zvení nejvíce

pozornost na sebe obrací gallerie se 16 oblouky, která nad apsidem
vysoko se povznáší pod samým krovem. Uvnit nalézá se u oltáe ada
starobylých skupení, neumle do kamene tesaných

;
pedstavuje se jimi

boj lovka se zvíetem, a sice s medvdem
;
jednou podléhají lidé, po

druhé medvdi. Primitivnost tchto umleckých dl stedovkých jest

taková, že bys v nich spíše vidl boj opic s jihoamerickými pásovci.

Kathedrála, podobn jako všecky kostely na severu, osvtlena
bývá plynem. Kandelábry zízeny jsou dle vzoru starého Jerusalemského
svícnu sedmiramenného. Nyní celý chrám zvenku i zevnit se opravuje

s velikým nákladem. Pi tom nalezeny byly v starých kanovnických
stolicích stedovké „rukopisné" karty.

Na levo od chrámu je místo, od kterého Lund snad má své

jméno — „Lundagárd", hájový dvr v doslovném peklade. Staleté

stromy na vzájem se proplétají hustolistými korunami a na trávníky

i chodníky vrhají píjemný stín a chlad. Jsou to z nejvtší ásti jasany

(aska); jasan je posvátný strom severu, ba dle skandinávských povstí
celý svt spoívá na vtvích jasanu eeného Ygdrasil. Buk se tu nalézá

jen jeden
;
pravá vlast košatých bukv s okrouhlými korunami je dánský

Seeland. S tmito starými obry závodí nkolik novovkých kaštanv.
Na lavikách pod stromy sedí se jako pod klenutím njakého chrámu.

Na poátku našeho století veliký boj zuil mezi universitními profesory

a mstem Lundem o stín Lundagárdu. Batrachomyomachie skonila se

s úplnou porážkou profesorv a se zboením zdi, která druhdy tajemné
nitro Lundagárdu zakrývala ped všelikým okem nezasvceným.

*) Pineseme píšt jeden zpv v pekladu p. Fr. Douchy. Bed.
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V stínu tchto stroniv stojí dv starožitné budovy. Vtve jim

tém vlézají do oken, a stechy jejich, nevím, vynikajíli nad koruny

okolního háje. Universita, jednoduchý to dm o jednom pate pro

pednášky filosofické, theologické a právnické (medicínské jsou na jiném

míst), nyní o prázdninách práv byla zavena. Vstupme do druhé

budovy. Je v ní knihovna a historické museum
;
prvé bývala residencí

biskupv dánských, nebo Skane teprve mírem Kodaským 1660 na

stálo pipojen k Švédsku. Podivné toité schody vedou nahoru, totiž

hrub pitesané klády z dub velikán, jaké nyní málo kde najdeš.

Knihovna universitní ítá asi 100.000 svazkv. Ze švédských

velikých knihoven je jediná, která nemá ani jedné tištné knihy v jazyku

eském, nekuli rukopisv, nebo je založena teprve po ticetileté válce.

Avšak pece plno tu je koisti z tch dob, hlavn latinských tiskv
z Olomouce, z Mikulova a z Prahy, které vbec jsou základem knihoven

švédských. Švédové první z moderních národv pi vítzných svých

válkách pihlíželi k odvážení knih a dl umleckých.

Cokoli tu pro nás památného, vše již ped 25 lety popsáno jest

od moravského historiografa dr. Bdy Dudíka, klerý 1. 1851 pt m-
sícv strávil ve Švédsku, pátraje po knihách a rukopisech eských.

Jeho „Forschungen in Schweden fur Máhrens Geschichte" (v Brn 1852)

staly se nezbytnou píruní knihou bibliotheká švédských.

Mne po knihovn provádl sám bibliotheká Edward Berling,

šedovlasý staeek, který již tém neslyší, ale pi tom velmi rád

rozpráví. Odpovídal jsem mu písemn, vida, že úadníci jeho užívají

toho prostedku. S potšením mluvil o Praze, kterou vidl ped dáv-

nými lety, o Šaíaíkovi, Hankovi a jiných již dávno zesnulých, a se

zvláštním interesem zporaínal si na knihovnu kláštera Strahovského

a na tamního bibbiothekáe Weyraucha. Z památností, které mi ukázal,

uvádím jen sbírku prvotiskv z knihoven Olomouckých a z bibliotheky

Mikulovské (Caesar 1469, Livius 1470 a j.). Mnoho tištných foliantv

na vnitní desce má erby Rožmberkv a Dietrichsteinv.

Do historického musea uvedl mne mladý assistent Sven Soder-

berg. Pedhistorická archeologie je nauka Skandinávcv. Vedle Kodan
a Stockholmu na vypstování jejím úastenství má i Lund. K museu

Lundskému poutají se upomínky na innost pírodozpytce A. J. Retzia

a archeologa Svena Nilssona, jehož soukromá sbírka v museu o sob
jest postavena. Djiny a popis Lundského musea vydal Elof Tcgnér,

vnuk básníkv, nyní úadník pi královské knihovn v Stockholme, kde

jsem se s ním vídal den co den. Sbírka, rozestavená v pti sálech,

ítá asi 7000 starožitností, z nichž asi 6300 náleží dob kamenné

;

krom toho je zde mnoho památek církevních i vojenských z dob

novjších a nkteré vci národopisné.

Studentské živobytí Lundské nejlépe pozorovati lze v „akademiska

tragárden" (akademické zahrad), která se nalézá bezprostedn za

universitní knihovnou. Je to tuším bývalá botanická zahrada, s po-

dlouhlými neckovitými vodojemy a s houštinami pistihaného tisu.

Na jednom trávníku postaveno je nkolik náhrobkv s runami; po-

cházejí namnoze již z dob kesanských, z 11. století.
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Universitu Lundskou založil král Karel XI. léta 1G68. Nyní ítá
75 uitelv, mezi nimi 35 ádných profesorv, a asi 550 studentv,

z nichž více než 300 náležejí fakult filosofické. Je to tedy jen malá

universita, podobn jako mnohé nmecké. Avšak život studentský velice

se liší od života na malých universitách nmeckých. Byl jsem den

ped odjezdem do skandinávského zámoí v Greifswald a vidl tam na
ulicích studenty s tváí plnou ervených jizev anebo bílých i erných
Hastrv a s okem krví podlitým ; vedle toho ovšem jsem potkal i bledé

shrbené postavy s knihami pod paždím, avšak tch ne mnoho
;

pití

a souboje jsou tam na denním poádku. Ve švédsku a vbec v zemích

skandinávských zcela jiné jsou mravy na vysokých školách. Podobají

se ponkud spsobm našim ; studentstvo nedlí se na rozmanité

„burschenschafty", nýbrž je spojeno v jednom akademickém spolku,

v jehož lenství zstává každý po celý život, i když studia svá odbyl.

Jen dle krajv dlí se studenti na „národy" ; v Lundu nejmocnjší je

arci národ Skánský. Všichni švédští studenti nosí v lét bílé epice

s modrou obrubou, dánští pak erné. Hospody se zavírají neúprosn
o 11. hodin. Bda studujícímu, který byl v nepíetném stavu do-

paden na ulici. Avšak i pi veškeré této puritánské písnosti švédský

student je veselý, vtipný a hovorný. Nmeckému kollegovi svému a

jeho nemravm nemže se ani do sytosti nasmáti. Vbec Nmci ani

v Dánsku ani ve Švédsku, kde pece k politickému záští mén je

píin, nejsou píliš oblíbeni, a cestovatel brzo spozoruje píhanu,

s kterou se vyslovuje jméno „Tyska".

K universitním budovám náleží i nová hvzdárna u starých šancí,

v prosted veliké zahrady. Pracuje v ní jeden profesor s dvma assi-

stenty, z nichž jeden pivítal mne s takovou laskavostí, že mi ukázal

nejen své psobišt, ale i pl Lundu.

V Lundu již za málo hodin cestovatel poznává jakýsi theologický

ráz celého universitního i mstského života. Ve výlohách obou zdejších

knihkupectví plno je nových spisv bohosloveckých. Za mstem nalézá

se prost, ale píjemn upravený zámeek biskupa Lundského, jehož

píjmy nejsou nepatrné. Švédové totiž i po reformaci podrželi zaízení

episkopální; mají jedenácte biskupství a jedno arcibiskupství (v Upsale).

V neveliké vzdálenosti od sídla biskupova stojí zámek pro vdovy biskupv.

Pokud jsem byl mezi lidmi universitními, bavili jsme se jazyky

vzdlaného svta. Ale ve své hospod byl jsem nucen zaíti se švéd-

štinou. V Malmo a ve všech ostatních pístavech i sprostí lodníci

umjí anglicky, a kupci i hospodští nmecky. Avšak v Lundu ve všech

tech hostincích nikdo neumí než švédsky. Jazyk nebyl mi docela

neznámý. Co jsem mluvil, tomu rozumli lidé zcela dobe, ale z toho,

co se oni tázali a co oni mi vypravovali, z poátku jsem nechápal

ani slova. Na jihu mluví se totiž náeím napolo dánským a to velmi

rychle. ím dáleji se pichází k severu, tím zpvavjší a nenáhlejší

je mluva a tím jasnjší jsou samohlásky. Ve Stockholme samém známost

domácího jazyka tém je zbytená, ale na venkov bez ní tžko se

obejíti. Cizích cestovatelv pomrn jsem vidl málo, za to však mnoho
rodin švédských, které cestovaly, aby se s vlastní otinou lépe sezná-

mily: dkladná známost vlasti zajisté náleží k pedním povinnostem
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švédského vlastence. Ukazovali mi švédsky psané prvodní knihy pro

domácí cestovatele, velmi ohšírné s pknými illustracemi.

Švéd ostatn doma dosti se mže nacestovati. Povrch Švédska

je tém devtkráte vtší než cechy, avšak obyvatelstva neítá než

4 x
/4 milí. Švédsko nesmírnou rozsáhlostí svou, pustými pralesy a veli-

kými jezery, piinlivostí a prmyslností svých statených a pívtivých
obyvatelv a svými laponskými Indiány na severu upomíná vru na to,

co ítáme o Americe.

Z Lundu jel jsem nejprve po železnici do Jonkopingu (ti Jon-

opingu), odkudž jsem po jezerech a prplavech chtl dáleji do Stock-

holmu. Sedl jsem celý den, od rána do veera, sám a sám v jednom
coupé druhé tídy. Tato druhá tída liší se od tetí jen tím, že na

devných lavicích pibito je trochu šedého sukna. A to jen na státní

dráze ; soukromé železnice mají toliko první a tetí tídu. Vozy podobn
jako na Rusi zaízeny jsou tak, aby se mohlo choditi skrz celý vlak.

Lokomotivy dle amerického spsobu nateny bývají nejkiklavjšími

barvami, nejvíce zelen, kdežto vagóny všech tíd jsou modré. Zvonv
velikých na stanicích nemají, nýbrž jeden posluha s malým zvonekem
v ruce bhá kolem vlaku. Na každé stanici nalézají se veliké hodiny,

na nichž minutová rafije má dv ramena, jedno pro lokální as, drahé

pro úadní as Goteborgský.

Pi odjezdu jsem na rozlouenou spatil v dáli proužek moe.
Byl jasný, chladný den. Divn roztrhané obláky pokrývaly bledo-

modrou ohlohu; tato nordická hledost nejnápadnjší jest nad obzorem,

jsouc tam vrcholkm širých lesv za pozadí. Kdykoli jsme se zasta-

vili, vždy východní vítr vagóny províval a jimi otásal.

Z poátku Skánská krajina ; málo lesv a mnoho polí. Žn hýly

práv v plném proudu. Vysoké ploty devné nebo živé podél dráhy

svdí o mohutnosti zimních závjí. etné vtrné mlýny (tekoucích vod

je zde velmi málo) vesele otáejí svá kola nad vesnicemi. V levo se

prsekem v parku zjeví zámek Órtofta; každý švédský zámek stojí

v parku a ze strany železnice nebo jezera vede k nmu takoka
ulice — po obou stranách husté stromoví, spodem bujná luina.

První veliká stanice Eslóff je pravá železniní osada. Devné
domy, dílny, sklady, obchody. Vyrostla tém pes noc na míst, kde

se rozcházejí dráhy do Helsingborgu, Landskrony, Malmo a Ystadu.

Dáleji krajina rychle nabývá jiného rázu. Dráha stoupá bez

ustání. Brzo spatujeme lesnaté návrší a malé dolinky ; lesv ím dále,

tím více, až konen opanují celou krajinu. Jsou to lesy dubové a pe-
devším bezové, hlavní to píznak nordického podnebí. Pod stromy Šedé

kamení, bujný jalovec, suchý ves a vysokolisté kapradí. Brzo však

mizí i svtlé lesy, a na jejich místo nastupují erné bory. Mezi lesy

zelenají se etné luiny, obražené hrubými ploty, které mne živ pi-
pomínaly na srbské vrlikc. Pod erstv zelenou travou probleskuje voda.

Modré zTonky, žluté jestábníky a ervené vrbovky jediné bylo kvítí,

které jsem v letu mohl rozeznati. Na kamenitých pastvinách v malebné

skupiny se adí vysoké koviny jalovce. Ohromné prostory zaujaty jsou

rašeliništi, jejichž nevlídný povrch tolikéž zakryt jalovcem a vesem.
Zde onde vybírá se % nich rašeUnfl k topeni v podob erných cihel.
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Potok žádný nebublá v tchto lesích ; všecky tekuté vody zarostly

jsou rákosím a pro nízký spád staly se tém stojatými. Za to nemine
hodina, aby vlak z hlubokého spánku nevyrušil njaké krásné jezero.

Vidl jsem toho dne asi dvacet jezer, velikých i malých, jedno krás-

njší nad druhé. Leknín a stulík houpají se s velikým svým listím

a s bílými a žlutými „vodními ržemi" nad prsvitnými vodami; svtlý
listnatý rákos a jemné tmavé sítí vyznauje pobežní mliny, a uprosted
jezera arovná modrota rozlévá se po lehce rozeené hladin. Jen na

vtších jezerech vtrem se dmou vyšší vlny s rozpnným hebenem,
A obruba tch jezer — hustý les. asto mezi bízami a sosnami za-

bledneš na behu jediné osamlé žluté políko.

Rolí postupem cesty stále ubývá. Zde ješt nejsou žn. Každé
pole ohrazeno je kyklopickou zdí z balvanv; i z houštiny žlutých

klasv vystupují etné pyramidy šedého kamení. Obé s velikou prací

ven je vyato z pdy, která prvé nebyla než kamenitá pastvina nebo
les. asto ješt borovice v adách stojí mezi vysokým obilím. Brzo na
míst žita a ovsa ponou se jeviti širá kvetoucí bramboišt. V mnohých
krajinách nemají jiné úrody než oves a brambory; i snadno tudíž po-

chopiti postrach Švédv ped broukem koloradským.

Vesnic vidí se jen málo ; skládají se z rozptýlených, erven na-

tených srub. Na neetných stanicích bývá velmi živo. Vycházejíc

z nich poboní dráhy k moi, zejména z Hessleholrau do Helsingborgu

i do Solvitsborgu, z Vislandy do Karlshamnu, z Alfvestadu do Wexio,
Karlskrony a do Kalmaru,

Národní kroje v jižním Švédsku již vymizely. Mužští nosí epice
a devnky, a vousy mají upraveny dle vzoru anglického ; ženské na
hlavách nosí erné šátky a, když na cestách jsou, vždy oblékají ruka-

vice; ostatní kroj zcela je moderní. O pokroilosti rolnictva svdí
etné nejnovjší hospodáské stroje.

Mineme na železném most temnomodrou bystrou Helgeá, která

vody nkolika jezer odvádí do Baltu. O polednách pijíždí se do jezer-

naté krajinky s míchanými lesy borovými a dubovými. Náhle jedeme
kolem utšené zahrádky, plné rznobarevných záhonkv, s malým ven-

kovským domkem. Uprosted zahrádky, jen asi dvacet krokv od kolejí

železniních, strmí vysoký obelisk i medaillonem a podobiznou. Vedle

nho na stezníku, bílým pískem posypaném, stály dv mladé dámy a

vlály šátky. Celý ten obrázek jen se mihne ped oima a opt jsme
mezi lesy a bainami. Byla to fara Ráshultská, kde se dne 23. kvtna 1707
narodil zakladatel moderní botaniky, Karel Linnc. Po okolních lesích

a paloucích již co malý kluina potuloval se za rostlinami. Pomník po-

staven mu zde teprve nedávno, 1. 1866.

Jsme tu v Smálandti, v nejchudší a nejpustší ásti Švédska.

Po mnoho hodin nevidí se nic než dlouhopustý les, borovice, jedle,

smrky a bízy, a mezi nimi zde onde truchlivá rašeliništ, kamenité

pustiny s píšern bílými paezy a spoustami šerých balvanv. Kdekoli

kopáno bylo pro dráhu, tam po stranách na bíle dni leží holá skála.

Nejdivoejší konina je okolo stanice Vislandy. V hlubinách lesních

mezi kmeny promodrují jezera. Zídka kdy odpoine si oko, zemdlené
touto stálou jednotvárností, pohledem na njaké, pracn vydobytým
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kamením ohrazené bramboišt. Ale živé duše nevidti ani v lese, ani

na poli.

Asi jednou za hodinu pijede se k njaké stanici. Je to devný
srub v lese. Žebráci obcházejí vlak, prosíce o almužnu. Chudoba Sniá-

landu osobn se nám na oi staví. Nkolikaletá neúroda v tomto kraji

hlavní byla píinou strašné emigrace, která ped nkolika lety ohro-

žovala celé Švédsko. L. 1869 odešlo 39.064 Švédv do Ameriky. Od
té doby se však okolnosti tou mrou zlepšily, že 1. 1874 se vystho-
valo jen 5000 osob.

Pi dlouhochvilné jízd tmito pralesy zpomínal jsem si na našeho

Dobrovského, který ped 85 lety ve Švédsku pátral po eských pa-

mátkách. Dne 26. ervna 1792 pijel do Malmó, odtud pak téhož

dne pirazil do Lundu, bavil se tam latinsky se starým biskupem

Celsiem, naež do Stockholmu po voze jel po celých sedm dní. Jen

spolenost botanika J. F. Reicherta z Výmaru nedala mu zoufati „pi
smutném pohledu na drsné krajiny Smálandské." Sám se v mladých
letech zabývav rostlinoslovím, se spoleníkem svým bratrsky se radoval,

když za jezerem Ekesjo (ti Ekešo) u cesty po prvé poznali rostlinku

Linnaea borealis, slavnému botanikovi ke cti tak nazvanou.*)

Asi o pl tetí zaradoval jsem se, zaslechnuv vyvolávati stanici

Alfvestad. Dvacet minut a obd! Obd ovšem po švédsku, bez sklep-

níkv. Ye velikém sále rozestaveny jsou stoly s rozmanitými jídly,

dániy a páni stojí okolo nich anebo pebíhají od stolu k stolu a po-

mocí vidliek, nožv a lžic, ježto všude leží po hotov, jedí co nej-

rychleji. Vstupného platí se iy4 krona (71 kr.), at se sní jen chléb

s máslem anebo pt peení. Nápoje nalévají se po stran za zvláštní

plat. To ovšem pohodlí veliké. Vbec se ve Švédsku hledí pedevším
k tomu, aby obecenstvo bylo co nejvíce neodvislé.

O pti hodinách konen pijede se do Nássjo (ti Nášó). Je

to skupení devných hostincv uprosted lesv, luk a jezer, na istém,

zdravém i jasném vzduchu, perozkošné místo k letnímu pebývání

!

Zde se dráha do Jónkópingu dlí od hlavní trati Stockholmské. Pe-
sedneme do jiného vlaku, a ten nás za málo minut unese zrakm an-

glických, švédských a nmeckých rodin, procházejících se pod sosnami

aneb sedících na kamenech po luinách.

Další cesta vede horami. Na dn hlubokých dolin ve stínu hustých

borv plynou eky. Na polích stojí zelený len a zelenjší ješt oves.

Vesnické domky vypadají jako villy. V zahradách ped nimi sedí lidé

v altánech a po švédsku nás pozdravují bílými šátky.

Nedaleko údolí, v nmž huí vodopád Husqvarny, oteve se vyhlídka

na právo, a ejhle, ped námi leží Wettcrské jezero v plné své kráse!

Rozsáhlostí svou a bujností vln spíše se podobá moi než jezeru. Vidí se

jen jižní jeho beh; na severu obloha se slévá s modrou hladinou a

v dálce blají se plachtové koráby. Po stranách lesnaté nevysoké hory.

V levo na pevlace mezi "Wetterským a menším Mnišským jezerem (Monksjij)

slojí msto Junkiiping, cil naší jízdy. Je sedm hodin, ale do soumraku

je daleko, nebot slunce zde v srpnu zapadá teprve k deváté hodin.

•brovský, Reise nach Sehweden mul Russland. Prag 1796, str. 28.
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Rozhledy literární.

O eských spisech filosofických.

Chcemeli se rozhlédnouti po nejnovjších zjevech eské literatury

filosofické, musíme se skoro výhradn zabývati spisy prof. dr. Josefa

Durdíka: ilý ruch, jejž v oboru tom tak šastn zahájil ped ne-

mnohými lety dr. Josef Dastich zejména nkolika výbornými knihami

uebnými („Základy praktické filosofie." 1863. „Filosofická propedeutika:

I. Formálná logika. II. Empirická psychologie. Úvod do studium filo-

sofie." 1867.), dosud bohužel obmezuje se spisovatelským kruhem velmi

úzkým. Z Durdíkových spis zavdalo jednak druhé vydání „Psycho-

logie pro školy", *) jednak dokonení „Všeobecné esthetiky" 2
) hlavní

podnt k této úvaze; avšak zdá se mi býti ve prospch pravého po-

souzení Durdíkova smru i významu, abych se dotknul, teba jenom

zbžn, i nkterých jiných jeho spis filosofických, starších i novjších.

Jako Dastich, piblížil se k filosofii i Durdík ze strany vd pírodních;

je významné, že literární innost svou zaal pojednáním „Leibnitz

und Newton", 3
) tedy prací, vnovanou styku mezi vdami filosofi-

ckými a pírodními. Výhoda z toho plynoucí je znaná. Od toho, kdo

vážn se zabývá filosofií, rozhlédnuv se díve dkladn v íši vd pí-

rodních, zajisté nemusíme se obávati žádné pedpojatosti proti tomu

nebo proti onomu oboru vdeckému. A skuten uml sob dr. Durdík

zachovati volnou ruku, nestranný, stízlivý soud ve veliké té rozepi

mezi spekulací a empirií, ani nepeceuje, ani nepodceuje žádnou

obou stran. Stanovisko jeho zná tenástvo „Osvty" již z ady
lánk „O domnlém úpadku filosofie",*) nyní zárove s etnými
jinými statmi vydaných ve sbírce „Rozprav filosofických."

5
) Vý-

mluvnými, pesvdivými slovy hájí zde spisovatel filosofii naproti

rzným výitkám i útokm, ku kterým z ásti arci nkteré smry
filosofické, na veškeré ostatní vdní s patra pohlížející, poskytnuly

až píliš hojnou píležitost. Dmysln dovozuje, že prese vše oblíbené

v jistých kruzích protestování proti filosofii tato vda nikterak neupadá,

nýbrž naopak práv v dob pítomné podstupuje blahodárnou reformu,

která jí pro všechnu budoucnost zabezpeuje místo nejenom estné,

ale pímo vévodici v kulturním ruchu lovenstva. A jaké je tedy

vlastní povolání filosofie? S patrnou oblibou vrací se k otázce té dr.

Durdík na mnohých místech: „filosofie jest vda, která na základ

výsledkv ostatních vd jednotný názor svta sestrojiti hledí." Slovo:

„na základ výsledk ostatních vd" má dvojí dosah: jednak plyne

z toho organická souvislost empirie se spekulací, která zásadný dua-

lismus mezi filosofií a ostatními vdami nepipouští, jednak jeví se

») Nákladem Th. Mourka v Praze. 1875. (První vydání 1872.)
2
) Nákladem knihkupectví I. L. Kobrova v Praze. 1875. (IV.. svazek „Vše-

obecné knihovny" Fr. Zákrejsem redigované.)
3
)

C. M. Pfeffer. Halle. 1869.
4

)
V roníku 1872.

5
) Nákladem knihkupectví I. L. Kobrova v Praze. 1876.
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filosofie sice býti jaksi nejvyšší výslednicí, vrcholem veškerého našeho

snažení se o pravdu, pece však nesmí sob hráti na mentora a po-

runíka ostatního bádáni — vyjímámeli ovšem logika, jejíž formální

úkol pi všem rozumování srovnati lze se službami, jež mnohým vdám
empirickým koná mathematika.

Dr. Durdík stojí na pd filosofie Herbartovské. Jest netoliko

vrným jejím pívržencem ve všech podstatných vcech, nýbrž i horli-

vým obhájcem, kde toho teba. Uvádím zde toliko rozpravu „O vý-

znamu nauky Herbartovy, hledíc obzvlášt ku pomrm eským",
za podntem stoleté památky narozenin Herbartových (4. kvtna 1776)
otištnou v „asopisu . Musea." Podávat' pehledný obraz záslub,

jichž si Herbart dobyl o psychologii, o esthetiku, zvlášt o praktickou

filosofii, o pedagogiku i metafysiku, a pak živými slovy dokazuje, že

základnímu smru tohoto myslitele jako všude jinde, i u nás zabezpeena
jest budoucnost, nehledíc ani ku zvláštním zevnjším pomrm našeho

nynjšího života národního — a smímeli se pi posuzování zámr
ist filosofických dotýkati nahodilých, mnivých okolností, docela mimo
obor vdy spadajících. Úsudku o tom, zdali smr Herbartv toho za-

sluhuje, aby tak horliv byl propagován, musím se zíci z té prosté

píiny, že bych sám nemohl v dležitjších otázkách vysloviti se

o Herbartovi smyslem jiným než práv dr. Durdík iní. Vzpomenemeli

sob, že i Dastich byl rozhodným Herbartovcem, a že jiné smry filo-

sofické v novjší literatue naší zastoupeny jsou toliko zlomkovitými

pokusy, kdežto celá ada vtších vdeckých spis eských (jednajících

o psychologii, o logice, o praktické filosofii, o esthetice o djinách
filosofie) pochází práv od pívrženc Herbartových, pak zajisté ne-

budeme pochybovati o tom, že odborné písemnictví naše proneslo již

závažný svj soud, v tchto dnech alespo o povšechném rázu eského
filosofování rozhodující.

Tím jest již naznaeno stanovisko, na které se dr. Durdík po-

stavil i ve své „Psychologii" i ve své „Esthetice". Že stanovisko to

ostatn netají také ve spisu historickém, v „Djinách filosofie novo-

vké", *) samo sebou se rozumí a objektivnosti výklad i posudk
nikterak není na újmu. V pedmluv k „Rozpravám filosofickým" praví

velmi pkn: „Vyznati musím, že u velikých upímných myslitel prese

všechny rozdíly jich práv v hlavních vcech jen shodu nalézáni."

„Djiny filosofie novovké" mají pro nás zvláštní význam proto, že

jsou první knihou filosoficko-historickou v naší literatue. Bohužel

zstalo dosud pi prvním svazku, jenž obsahuje dobu od Descartesa

až po Kanta, podávaje jasný, všechny hlavní rysy zahrnující pehled
filosofických snah 17. a 18. století, Descartesova dualismu, Spinozova

akosmismu, Leibnitzova monadismu a naproti tmto více dogmatickým
sinérm kontinentálním zase kriticismu a skeptismu, na ostrovech

britanských pstovaného pedevším Lockera, Berkeleyem a Iluraem.

K souvislosti djin filosofie s celým ostatním rozvojem kulturním pi-

hlíží spisovatel dsledné všude a iní na patiném míst i šminku

o nkterých myslitelích eských, kteí v dobách poblohorských v ná-

i>il I.: Od Descartesa .</. po Kante. Nákladem J. B. BkrejioTského. 1870.

55*
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:

rod našem zastupovali snažení filosofické, pohíchu velmi sporé a

skromné : práv nejpednjší z nich Marek Markv a Komenský arci

celkovým smrem svým patí více do doby pcddescartovské, nežli do

oživeného filosofického ruchu 17. století. Doufejme, že dležité pod-

niknutí tak šastn zaaté, nezstane dlouho bez pokraování a že

se k prvnímu svazku brzo pipojí alespo druhý, o Kantovi a jeho

nástupcích jednající, dle možnosti snad i slíbená historie filosofie staro-

vké a stedovké. Mezera v literatue stává se dvojnásobn citelnou,

když se první pokus, vyplniti ji, setkal s dobrým zdarem.

Dastichova „Empirická psychologie" byla sice pvodn urena
pro gymnasia; avšak podává tak bohatý materiál, tak úsen a ze-

vrubn projednaný se stanoviska nejnovjšího bádání zejména všude

tam, kde se psychologie stýká s fysiologií, že pro stední školy jest

ponkud nepraktickou. Avšak kniha ta stala se za to ním více:

výborným spisem vdeckým, který sloužiti mže za rukov pi vý-

kladech na školách vysokých, a pání Dastichovo, „aby zdárn pso-
bila ku probuzení a rozkvtu psychologického a filosofického studium

vbec", vyplnilo se zajisté mrou vrchovatou. Úkol, napsati vhodnou

školní knihu o psychologii pro gymnasia eská, vzal opt na sebe dr.

Durdík. Že to není úkol snadný, jest na bíle dni. Pedevším dlužno

šetiti v uební knize z oboru filosofického vždy stanoviska správn
vdeckého, beze všeho choulostivého rozedování myšlenek

,
jelikož

studující v poslední dob svého pobytu na stední škole mají se již

pipravovati k vážnjším studiím universitním. Z druhé strany pak
dlužno míti na zeteli, že také forma, v níž se žákm podává první

známost vcí filosofických, namnoze, poutajíc nebo odpuzujíc, rozhoduje

o postavení, které tito žáci pozdji vbec zaujímají naproti filosofii

nejen na vysokých školách, ale i v dalším život. Za tetí pak jest

obtíží nemalou, uiniti pravý výbor látky pimený sporému asu,
filosofické propedeutice vnovanému. Požadavkm tm vyhovl dr. Durdík
„Psychologií pro školu" úpln. Napsal knihu, která žákm nevštpuje
náhledy, z nichž by se již o nkolik nedl pozdji na universit zase

vyzouti museli, slohem nejenom živým, dtklivým a pesvdivým, nýbrž

i uhlazeným a píjemným, dotýkaje se všech dležitých záhad psycho-

logických, aniž by prhlednost a pehlednost celku tím trpla. Je to

školní kniha, jejížto tení i každého vzdlaného laika mže zajímati

a pouovati — a o takových knihách sluší zajisté uiniti v „Osvt"
obšírnjší zmínku, jevili se v nich stopy práce samostatné, pvodní,
jako práv zde.

Dr. Durdík sáhá úvodem knihy in medias res : odvolává se prost
ke zkušenosti, rznící pochody „zevnjší" a „vniterní", a vyznauje
ihned vlastní obor psychologie, jakožto vdy, která „vyšetuje a se-

stavuje zákony, kterými se spravují pochody vniterné." Dje se to

beze všeho apparátu metafysického, bez veškeré spekulace o vzájemném
pomru duše a tla, bez definování, rozbírání a kritisování rzných
soustav psychologických. To zajisté dlužno schváliti. Každý, kdokoliv

pistupuje ke studiím filosofickým, bývá zaražen, shledali se hned pi
prvním kroku uprosted neutšených spor mezi dualismem, materia-

lismem, spiritualismem atd,, pi emž že obyejn spokojiti musí n-
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kolika povšechnými poznámkami více mén abstraktními, jelikož dkladný
výklad a rozbor otázek tch nelze podati díve, dokud se tená nebyl

vpravil alespo do nejpodstatnjších záhad duševdy. Spisovatel „Psy-
chologie pro školu" odkazuje právem všechny výklady rzných náhledv
o duši do úvodu do filosofie; avšak slovní výmry materialismu, spiri-

tualismu, dualismu mohly by na píhodném míst, teba na konci

knihy, podány býti alespo v poznámce i bez takovébo úvodu, aby
snad tenái nebo žákovi nezstala ona asto jmenovaná hesla docela

neznámými. Svj vlastní náhled o pomru mezi duší i tlem naznauje
dr. Durdík v §. 24. tmito vtami: „Jakož bez nerv nemže vznik-

nouti pocit, tak i pochod výhradn duševním zvaný jen skrze zvláštní

uervy se koná." „Jako jest oko ústrojem vidní, tak mozek ústrojem
pedstavování ili myšlení v širším významu, a jako bych bez oka
nevidl, tak bych bez mozku nemyslil. Obecná zkušenost i vdecké
zpytování nezastalo posud nikde dje, lidskému myšlení podobného,
který by bez mozku se odbýval. Není v lovku žádného pochodu
duševního, k nmuž by se nedružil dj hmotný. Jeden jest úkonem ili

funkcí druhého." „Pocit jest stav duše podmínný ivnými nervy,

pedstava jest stav duše, podmínný nervy mozkomíchovými vbec."
Co se týe rozvržení látky, jest nemalou zásluhou spisovatelovou,

že docílil pímo vzornou pehlednost a soumrnost, pi uební knize

ovšem dvojnásobn vítanou. Paragrafy, v nichž jedná se o tlesném
ústrojí lovka jakožto podmínce jeho innosti duševní, vylouil ovšem
zvláštní psychologie a do jakéhosi prpravného „úvodu" položil. Psy-
chologická látka sama rozvržena jest na dva veliké díly: první jedná
„O stavích duše základných", t. j. o pedstavách, druhý pak „O stavích

duše výsledných, t. j. o citech, vášních, snahách. V první hlav dílu

prvního, nadepsané „O pocitech ili o pedstavách prvotných (psycho-

fysika)" pohešuje tená toliko bližší výklad o pocitech svalových,

které pro velikou svou psychologickou dležitost (na p. pohyb oka
a ruky pi vznikání pedstavy prostoru) zajisté zasluhují, aby o nich

jednáno bylo ve zvláštním paragrafu as jako o hmatu. Za podržení

obvyklého rozdlení pocit na smyslové a tlové, jehož ovšem vtšina
spis filosofických (také Dastichv) užívá, nelze se nikterak pimlou-
vati, majíli se k pocitm tlovým poítati též pocity svalové. Uvádjí
se sice (v Durdíkov „Psychologii" zejména v §. 13.) rzné znaky na
rozlišení obou tchto tíd ; ale ty nikoliv nepostaují na odvodnní
oné strojené hranice mezi „smyslovým" hmatem a „tlovými" pocity

svalovými, a ve tenái budí nanejvýš rzné pochybnosti. Rozdlení to

zdá se býti zbyteným ústupkem, inným obecnému názoru o ptici
smysl na úkor pesnosti naukové; že jest více libovolné, než vcné,
to podotýká ostatn dr. Durdík sám v §. 23.

Druhá hlava pojednává „O pedstavách odvozených" — i vlastn
o pedstavách vbec, jelikož ze zákon vzájemnosti pedstav nejsou

vyloueny pocity. Spisovatel zajisté dobe uinil, že toliko nejhlavnjší

základy mathematické psychologie podal a z pot pouze v poznámce
pod textem sdlil výpoet podílové zábavy ; úelm propedeutickým
vyhoveno tím dostaten. Tetí hlava prvního dílu nadepsaná „Sestro-

jení svta zcvnjšíbo", vykládá, jak vznikají pedstavy asu i prostoru
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a jak pocity své promítáme mimo tlo nebo si je pivtlujemc. Jest

známo, že tato ást patí k nejzáslužnjším v psychologii Herbartovc

vbec, a dlužno doložiti, že jí také dr. Durdík vnoval zvlášní péi
s rozhodným úspchem. Nadpis poslední (tvrté) hlavy zní „Rozumnost".

Sem položena jest celá ada zajímavých a dležitých záhad i psycho-

logická prprava k leckteré jiné vd. Dr. Durdík postaral se o to,

aby do paragraf tch vtsnal co možná nejvíce a nejrozmanitjší látky

a alespo nic podstatnjšího mlením neopominul. Vykládaje (v ástce I.)

o mechanismu pamti a o pochodu osvojování (appercepce) obrátil

zvláštní pozornost ke zvyku, jakožto initeli v život duševním velice

závažnému a ve spisech psychologických zhusta zanedbávanému a v od-

dlení H., jednajícím o rozumu podal základní pouky z psychologie

myšlení, ei, písma i umní, dále i výklad snu, a ujal se spravedliv

„obrazotvornosti v pemítání"
,

již vedle fantasie umlecké postavil

jako stejn oprávnnou fantasii badatelskou. ástka III. této hlavy

konen zabývá se pedmtem nejvážnjším, vývojem sebevdomí. Tak
zaokrouhlil spisovatel pestrou adu otázek v jeden souvislý a samo-

statný celek a utvoil z nho jakožto pendant ku hlav pedešlé,

(„o sestrojení svta zevnjšího" jednající) hlavu zvláštní, jejíž nadpis

mohl by také zníti : O sestrojení svta vnitního, t. j. myšlenkového.

Soustavnost knihy velice tím získala.

Druhý díl „Psychologie," jehož pedmtem jsou stavy duše vý-

sledné, rozdlen jest na dv toliko hlavy: první jedná o výsledných

stavích trpných, t. j. o citech a vášních, druhý pak o tchže inných,

t. j. o snahách (žádosti a vli). Neteba zde podrobnjšího vytení

obsahu; jen jedna vc zasluhuje uvážení. Výklad o letoe (temperamentu)

podává se totiž teprve v hlav poslední, v nejbližším styku s výkladem

o žádosti, kdežto jiní psychologové jej kladou zcela jinam, spíše do

prvních kapitol nauky. Rozdíl ten netýká se pouze zevnjšího uspoádání

látky, nýbrž pímo vlastního jádra pojmu letory ; a jelikož dr. Durdík sám

o téže otázce uveejnil zvláštní populární spisek „O letorách" *) a mimo
to napsal též písnjší pojednání do „Oas. . Musea" otištné v „Roz-

pravách filosofických" („Nový náhled o letoe"), dlužno povšimnouti

si výkladu o letoe ponkud bedlivji. Obyejn brává se letora na

petes tam, kde se mluví o vzájemném na sebe úinkování duše a tla;

nebo závislost na zvláštnostech tlesných pokládá se skoro všude za

více mén podstatný znak letory. Jakožto representant tohoto náhledu

budiž zde uveden Dastich, jemuž letorou slují „psychické zvláštnosti

lovka, pokud závisí jediné na obzvláštn povaze jeho cerebrospi-

nalné soustavy." Dr. Durdík naproti tomu klade hlavní váhu na psy-

chickou stránku letory a dokládá velmi pípadn, že do jisté míry

všechny úkony a zvláštnosti duševní jsou v tsné souvislosti s tlesným
ústrojím lovka, že tím tedy není o letoe vyknuto nic karakteristi-

ckého, zejména pak, že to nerozhoduje o míst, na kterémž se v sou-

stav psychologické o vci té jednati má. Vykládaje pojem letory teprve

po rozboru vášní a žádostí, praví (v §. 148. „Psychologie") : „Na bez-

dném pohybu pedstav, pokud z nho vzniká stav výsledný, zakládá

J
) Nákladem J. Otty v Praze 1873.
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se letora." Dle toho, jeli váše a) snadnovzntlá nebo b) téžkovzntlá

a žádost zase «) trvalá nebo P) prchavá, uruje se kombinací tvero
známých letor: a «) je letora cholerická, a fi) sanguinická, b a) me-
lancholická, b /?) flegmatická. Definici letory vru nelze odepíti úplného

souhlasu ; rozhodnou pedností její jest jednak vynechání závislosti na
tlesném ústrojí, jednak náležité obmezení takovými bezdnými pohyby
pedstav, z nichž vznikají stavy duše výsledné. Avšak další výklad

zdá se mi vyžadovati jakéhosi doplnní práv dle písného smyslu de-

finice, an zbyten úží obvod pojmu letory, vyluuje z nho vzhled

k citu. Je ovšem pravda, že „každý tvar letory mže sdružen býti

s hlubokým citem i s opakem;" ale totéž možno i íci o vášních a

o žádostech : každá letora mže míti své vášn a žádosti stup nej-

rznjších. A jako pi tchto rozhoduje jen to, jsouli snadnovzntlé

nebo tžkovzntlé, prchavé nebo trvalé, tak smíme zajisté tytéž rhy-

thmické zvláštnosti považovati za znaky letory i pi citu ; ten jest

patrn stavem „klidu" toliko pomrného, naproti prudším výbuchm
vášn, a nikoliv absolutního, an se rovnž zakládá na hnutí pedstav,

které také snadno nebo tžko se vznítiti, prchati nebo trvati mže.
Tyto kategorie a jejich kombinace ostatn stejnou mrou platí o všech

výsledných stavích duše, z nichž arci jen bezdné rozhodují o letoe.

Není podstatné píiny, pro kterou by se snadnovzntlost i tžkovzntlost

mla výhradn vztahovati jenom k vášni, a prchavost i trvalost zase

výhradn jenom k žádosti. S drazem pipomínám, že tmito odchyl-

kami v sestrojení schémata nikterak neopouštím pdu Durdíkovy definice

letory; ano kdy bych práv na základ této definice ml navrhnouti

njaké schéma, ekl bych : rovnováha výsledných stav duše bezdným
pohybem pedstav jednak a) snadno nebo b) tžko se ruší a jednak

«) nesnadno nebo ) snadno se vrací, bylali porušena. Kombinace tchto
znak a jejich vztahu ku tveru letor zstaly by beze zmny. I v tom
konen pisvdíme Durdíkovi, že patrné typické vzory hlavních ty
letor nejsou tak píliš vzácné, jak mnozí psychologové tvrdí.

Psychologie jest patrn pole, na nmž Durdík, vedle esthetiky,

pracuje s nejvtší oblibou. Také z „Rozprav filosofických" vynikají

nad jiné práv ty, které spadají do oboru duševdy. Na prvním míst
sluší uvésti rozpravu „O nové psychologii," která podává nkolika

šastnými rtami jasný, pehledný obraz rozvoje této vdy a jejího

nynjšího stanoviska, pak zajímavé stati „O zvyku," „O fantasii" aj. v.

O nkterých jiných láncích byla již uinna zmínka; monografii o J.

Stuartu Míliovi seznali tenáové „Osvty" již r. 1873. Na rozhraní

mezi psychologií a praktickou filosofií stojí, jak vysvítá již z titulu,

populární spis vKarakter.
a l

)

Durdíkova „ Všeobecná eshetika" zahájila u nás nový obor lite-

rární. Vtšího, samostatného díla o krasovd jsme dosud nemli

;

jen když slova „esthetika" užíváme ve smyslu širším, mezi obecenstvem

arci mén bžném, musíme sem poítati Dastichovu „Praktickou filo-

sofii" jakožto spis, jednající samostatn o zvláštní jedné ásti oné vdy.
Kniha Durdíkova je tudíž vítaným theoretickým doplkem našich prak-

•) Nákladem J. Otty v Praze. 1873.
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tických snah umleckých. Ohtíže, které se spisovali první eské csthe-

tiky naskytovaly na všech stranách, nehyly malé. Nebželo jen o to,

aby se rozhodnul pro tu neb onu soustavu ; musel ji piodíti také

rouchem, které by se hodilo pro kruhy tenástva co možná nejširší,

nejpestejší — a jestli již pi knize uební ponkud nesnadné, zachovati

jakýsi písnjší ráz vdecký, aniž by tím trpla srozumitelnost a pí-
stupnost výklad, stává se úkol ten dvojnásobn choulostivým, máli se

psáti pro velké obecenstvo o vcech, o nichž dávno pivyklo ítati

toliko píjemné, zábavné krasoeení. Soustava, pro kterou se dr. Durdík

rozhodnul, jest, jak od nho arci bylo lze oekávati, formová esthetika

školy Herbartovy. Avšak práv stízlivý pwncip esthetiky té má do

sebe mnohem mén lákavosti a pvabnosti, než známjší soustavy esthe-

tiky obsahové, zejména idealistické, kterým mimo to i velice prospívá,

že, byvše v minulých desítiletích pstovány se zvláštní zálibou, ubírají

se cestami valn vyšlapanými, tedy schdnjšími. Naproti tomu mže
se esthetika Herbartovská honositi toliko jediným — arci mistrovským
— dílem soustavním, „Všeobecnou esthetikou" Zimmermannovou, jejíž

vážný a písný badatelský ráz, všeho zevnjšího lesku se zíkající, arci

není podle toho, aby laika kratochvilným spsobem do studium této

vdy uvádl. Dru. Durdíkovi šastn se podailo, napsati knihu spso-
bilou, aby pro zásady esthetiky formové získala kruhy nejširší, aniž

by se prese všechnu populárnost slohu onm zásadám byl v nejmenším

zpronevil: uvážímeli, že tato eská kniha jest vbec prvním popu-

lárním spisem písného smru Herbartovského, že tedy spisovatel náš

v ohlede tom pedchdc a vzor neml, spatíme v tom zajisté chválu

tak závažnou, že proti ní mizí každá námitka jednotlivosti se týkající.

„Všeobecná esthetika" skládá se ze tí knih: První jedná o pojmu
krásy. Po úvodních paragrafech, v nichž se hlavn probírají podstatné

znaky krásna a podmínky soudu esthetického, jako složenost pedmtu,
dokonané pedstavení, nezištnost a všeobecnost záliby a t. d., vykládají

se zevrubn základní pomry ili formy esthetické. Je snad známo, že

Herbart ve své praktické filosofii stanovil patero nejjednodušších po-

mr lidské vle ili patero „ideí ethických" ili „praktických" : vnitní

volnost, dokonalost, dobrotivost, právo a odplatu. Teprve škola Herbar-

tova zjednala pomrm tm platnost i ve všech ostatních oborech esthe-

tických a položila v elo všeobecné esthetiky patero základních forem,

odpovídajících ideám praktickým : Z vnitní volnosti, jakožto shody mezi

skutenou vlí a jejím vzorem, jejž nám pedvádí mravní soud, stal se

prost souhlas odliky s originálem, obrazu s pravzorem : forma karak-

teristického ili význaného; z dokonalosti, jakožto síly, bohaté roz-

manitosti a zdravé spoádanosti chtní: forma síly nebo velikosti, jejíž

všeobecný význam plyne již z tchto slov samých ; z dobrotivosti jakožto

shody mezi vlastní vlí innou a cizí pedstavovanou zase shoda mezi

sourodými, ne však totožnými leny vbec : forma harmonie ili ladu;

z práva, jakožto „souhlasu nkolikerých vlí, považovaného za pravidlo,

které zabrániti má sporu," zase vyhovní jakýmkoliv pravidlm umlým:
forma správnosti; konen z odplaty, která odmnou (díkem) nebo

trestem obnovuje rovnováhu jednostranným, dobrým nebo zlým skutkem

porušenou: forma vyrovnávajícího závru, jenž odstranním všelikého
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nelad poskytuje konené ukojení. To ona ptice forem esthetických,

již Zimmermann uinil základem dmyslné soustavy své, užívaje jich

dsledn i ve velkém, v pípadech nejsložitjších. Nezdá se však, že by

tím otázka po prvcích krásna byla došla rozluštní nedotknutelného,

pro všechnu budoucnost platného ; bude naopak asi potebí ješt

valné práce vdecké, t. j. zevrubného a všestranného kritického pro-

zkoumání každé jednotlivé formy zvláš — ovšem na základ hojných

rozbor psychologických — a pak obezelého nepetlpojatého srovnávání

a sestavování výsledk, aby se mohlo zjistiti, pokud formy ty jsou

opravdu nejjednoduššími, základními prvky, všeobecn platnými. Dokud
se to nestane, bude jednak arci možno, initi zde onde rozliné námitky

proti oné ptici, jednak budou esthetikové míti též plné právo, užívati

pdorysu Zimmermannem nartnutého ku pehlednému rozvržení látky

esthetické. Aby laskavý tená slovm tmto nepodkládal smyslu jiného,

než skuten mají, chci zde uvésti píklad co možná makavý z oboru

vd pírodních. Každý ví, že dokonalá „pirozená" soustava, t. j. taková,

která podává naprosto vrný obraz píbuzenských vztah celé íše
rostlinné, jest botanikm ideálním cílem všeho jich snažení ; než dosa-

vadní soustavy botanické jsou všechny více mén umlé, strojené, proež
mezi sebou všude se neshodujíce rznou mrou se pibližují k onomu
ideálu. A jako botanika nemže se obejíti beze soustav umlých, jimiž

nedostatek jediné dokonalé soustavy pirozené nahrazuje, práv tak

musíme se i v esthetice spokojiti prozatím jenom „umlými," v lecemž
nedokonalými, teba i ponkud libovolnými soustavami a hledti jen

všemožn k jejich nenáhlému zdokonalování a tíbení. Rozhlížímeli se

však mezi rznými soustavami esthetickými, zajisté nebudeme se dlouho

rozmýšleti a sáhneme k oné, která spoívá zcela na základech ist
esthetických, vyluujíc veškeré nepovolané vmísení se živl cizích. A to

smíme zajisté íci o soustav, již Zimmermann zbudoval dle vzoru Her-

bartovy praktické filosofie, tedy z menšího toliko oboru esthetického

pevedl na širší, právem vtším, než o kterékoliv jiné. Veliká pednost
soustavy té naproti jiným, zejména idealistickým, jichž princip dlužno

hledati daleko za hranicemi esthetiky, v nedohledných výšinách jakési

mystiky logicko-metafysické, jest na bíledni. Dr. Durdík uinil tedy

bez odporu dobe, že se podstatných rys Zimmermannovy soustavy

pidržel a podle nich pak dále samostatn budovati se jal. Ostatn
také již co do základních forem, vlastn jejich vztahu k ideám prak-

tickým, dlužno zaznamenati jakousi odchylku : Zimmermann staví do-

brotivost k harmonii ili ladu , a vnitní volnost ku charakteristice,

kdežto dr. Durdík naopak dobrotivost považuje za zvláštní pípad
význanosti (charakteristiky) a vnitní volnost odvozuje z formy souhlasu

(ladu). U píležitosti té dlužno uiniti malou poznámku. Spisovatel

„Všeobecné esthetiky" po výklad každé základní formy vnuje zvláštní

paragraf píslušné idei ethické. Tímto zevnjším uspoádáním nadržuje

M proti vli spisovatelov jaksi dualismu, jenž staví krásno a dobro

vedle sebe, jakožto pojmy souadné, ne však podadné, zvlášt an

výklad pravého pomru mezi dobrem a krásnem teprve po výkladu

všech pti praktických ideí následuje (v §. 30.). Bylo by snad postailo,

poukázati k praktickým ideám vedle ostatních píklad hned v para-
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grafech jednajících o všeohecných formách esthetických a umístiti širší

rozpravu o dohru a o jeho pomru ku krásnu teprve v knize druhé,

zabývající se „druhy krásna". V §. 27. podává dr. Durdík definici

krásna. Akoliv sám neklade na ni váhu, nebude pece od místa,

uveduli zde jeho slova: „Krásno jest význaný obraz vcného neb

domyšleného vzoru, jenž jeví sílu a souhlas, pravidel vkusu šetí a

všechen nelad vyrovnává v koneném závru." Je zejmo, že výmr
ten dsledn plyne z oné ptice esthetických forem ; s Zimmermannem
také staví dr. Durdík naproti klassickému, jakožto krásnu všestrannému

a dokonalému, krásno romantické, jehož záliba zakládá se na pedsta-

vování nedokonaném, tudíž i na citech tkavých. Poslední paragrafy

první knihy obeznamují tenáe též s jinými náhledy o krásnu
;
jsou

jednak strunou, ale ostrou kritikou zejména esthetiky idealistické,

jakož i pokusv o sprostedkování mezi principy obsahu a formy,

jednak živou, dtklivou obranou esthetiky formové.

V druhé knize nalézáme pehled druh krásna. Dvojí rozvržení

tchto druh se zde kíží : Jednak rozeznává dr. Durdík krásno smy-

slové (prostorné ili „ustalovací" a asové ili „probkací") a duchové,

jednak zase krásno prosté a vztažité. Krásno prosté (t. j. ono, které

úinkuje beze vztahu ku vnímající osobnosti) mimo krásno smyslové

zahrnuje též ást duchového, totiž krásno básnické (v užším smyslu

slova, jakožto krásno o pedstavách slovy vyjáditelných), krásno na

pedstavování, na cítní a na vli — kteréžto poslední jest pedmtem
ethiky. Krásno vztažité pak jest bud komickým (vztah k vdní), bud
humoristickým (vztah k cítní), bud vznešeným (vztah ke snažení), ku

kterému poítati dlužno i tragiku, která „nic jiného není než pád

vznešené osobnosti." Nejzáslužnjším v tomto celém oddlení je zajisté

to, co se týká jakýmkoliv spsobem umní básnického. V oboru tom je

dr. Durdík osvdeným specialistou; jeho vkusná monografie „O poesii

a povaze Lorda Byrona," x
) jeho zajímavá, pedevším arci za prak-

tickým úelem sepsaná „Kallilogic, ili o výslovnosti," a
) konen

i jeho rozsáhlá kritická innost na poli literárním, jejíž výsledky sebrány

jsou ve zvláštní knihu nazvanou „Kritika," 3
) jsou bez odporu dosta-

tenými doklady, všeobecn uznanými. Slibuje se nám také „Esthetika

umní básnického" od téhož spisovatele — neteba zajisté podotýkati,

že by vydání knihy té bylo vítanou událostí v našem písemnictví.

V tetí a poslední knize „Všeobecné esthetiky" pojednává se

o kráse ve skutenosti t. j. v pírod, ve spolenosti a v umnách;
zde tedy jest i místo, odkud vycházejí jednotlivé zvláštní nauky um-
noslovné. Práv pro to oekává i tená, že na konec najde podrobné

soustavné rozdlení umn se stanoviska písn vdeckého, jakýsi spo-

lehlivý orientaní plán pro další studia odborná. Dr. Durdík bohužel

takovému rozdlení umn nepiítá žádnou dležitost, „ponvadž jich

není tolik, aby pehled i souvislost jich obtížím podléhaly," nepokouší

se tudíž o to, aby vedle známého trojlenného rozdlení esthetiky ob-

J

) Nákladem J. S. Skrejšovského v Praze. 1870.
2
) Nákladem Th. Mourka v Praze. 1873.
a
) Výbor úvah o zjevech literárních a umleckých. Nákladem Fr. Urbánka
v Praze. 1874.
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sáhové postavil jiné, vlastnímu stanovisku pimenjší. Že rozvržením

druh krásna jest jaksi „pedzjednána" i soustava umn, nelze popírati,

ale není jím ješt nikterak provedena, nekuli vyerpána — a práci

tuto penecháváme docela tenái, jestliže ho prost k onomu rozvržení

odkazujeme.

Hledímeli konen i k formální stránce této knihy, nemožno ji

karakterisovati lépe, než pravili se, že sloh jest as takový, jako bývá

pi ústních výkladech pro širší, ovšem vzdlané obecenstvo vypotených,

t. j. živý a plynný, pi tom pohodlný, na píklady a obdoby bohatý,

dávající namnoze pednost optným výletm do obor již projednaných

ped pouhými odkazy, slovem: tenástvu, které autorovi as na mysli

tanulo, pimeným. Pomleti nelze též o terminologii. Jako již v ,,D-
jinách filosofie novovké" a ve „Psychologii pro školu," tak usiluje

dr. Durdík i ve své „Všeobecné esthetice" o zdokonalení a obohacení

eského názvosloví vdeckého s nemalým úspchem. Již mnohý tímto

spisovatelem bud docela nov utvoený, anebo alespo co do smyslu

ustálený terminus ujal se a zdomácnl v našem písemnictví za nejkratší

dobu; o mnohých jiných zajisté budoucnost rozhodne stejn pízniv
— pípad, v nichž jeví se již nyní poteba jakési opravy a náhrady,

je pomrn velmi málo. —
Zbývá mi, promluviti ješt o spisech dvou jiných autor z oboru

duševdy. Patrn se tento filosofický obor v našem písemnictví tší

zvláštní pízni. Uebné knihy Dastichovu a Durdíkovu jsme již seznali;

k nim pak druží se netoliko ada jednotlivých lánk a monografií tchto

a jiných spisovatel — také z „Osvty" zná tená jméno osvdeného
pstitele psychologie, dr. G. A. Lindnera — nýbrž v nejnovjší dob
i dva celkem Herbartovské psychologie se pidržující populární spisy

:

„Zkušebné dušesloví 11

prof. Jana Slavika *) a „Poátky dušesloví" prof.

Josefa Sauera z Augenburgu. *) První tchto knížek spisovatel sám
docela všeobecn vytknul úkol, „aby sloužila za základ a pípravu
k dalším studiím, podávajíc pouení a vybízejíc k pemýšlení" ; avšak

„Zkušebné dušesloví" má rozhodné vzezení knihy školní, arci ne takové,

která by se hodila pro nejvyšší tídu gymnasiální. Naproti tomu zase

„Poátky dušesloví" pvodn byly psány jakožto uební kniha pro ústavy

uitelské, staly se vsak spisem, jenž hrub nezávisí na výkladu uitelov
a více skoro pro dm, než pro školu hoditi se zdá. Podniknutí samo je

v obou pípadech zajisté záslužné; zvlášt pak spis Sauerv hledí

namnoze s úspchem uznání hodným státi se pístupným i novákm
v myšlení filosofickém. Pi tom však nelze nezmíniti se o nkterých píliš

patrných vadách a nesrovnalostech obou spis, týkajících se vcí pod-

statných. Daševda zstává vždy naukou filosofickou, i v nejpopulárnj-

ším rouše. Spisovatel mže se obmeziti co do látky, mže si vybrati jen

nkteré pístupnjší záhady psychologické— ale to, co podává, musí pi
\ší srozumitelnosti výkladu pece jenom zstati pesným a správným
filosofováním. Slavíkovo „Zkušebné dušesloví" je toho dokladem, jak

choulostivé jest, pouštti se hned na zaátku populární knihy do jistých

') V Hradci Králové, v komisí Lad. Pospíšila. 1876.

-j Nákladem Vr. A. Urbánka v Praze. 1*7G. XXI. svazek „Pedagogické
bibliothéky."
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Otázek b metafysikou tsn souvisících. Již v §. 1. teme: „Zkušenost

obsahuje události 1. vnjší (mimo nás); 2. vnitní (v nás). V obou

ale pípadech sluší rozeznávati události, jež podmínny jsou 1. pro-

storem a asem ; 2. pouze asem." Nepipravený tená beze všech

vysvtlujících píklad sotva se domyslí, které to jsou na p. vnjší
události pouze asem, nebo zase vnitní události prostorem a asem
podmínné. Na konci §. 6. nazvány jsou prostornasové zjevy na

lidském tle výslovn pedmtem vnjší zkušenosti ; i zstává záhadou,

co asi sob spisovatel myslil v §. 1. událostmi prostorem a asem pod-

mínnými, které by byly „v nás", tedy pedmtem zkušenosti vnitní.

Podobných neshod a nedopatení bohužel je mnoho. „Tlo a duše

proti sob stojí v pomru zevnitního a vnitního," ony na vzájem „se

podmiují" (tedy duše pece podmínna jest ním prostorným?), ano,

musíme je považovati „pouze za dv rozdílné stránlcy téže bytosti" —
pes to mže býti „tlo bez duše (tlesem, hmotou)" a „duše bez

tla (duchem)." V témž §. 6. vykládá spisovatel, co jest dualismus,

co materialistický a co spiritualistický monismus, ale na svou vlastní

otázku, „jak my si to mysliti máme?" odpovídá jen prostým odkázáním

ke zkušenosti: Jsou na lovku zjevy tlesné a duševn — „proto

nauka o lovku dlí se na tlovdu a duševdu atd." Po jakémsi

rozluštní oné zbyten sem uvedené otázky metafysické ovšem není

stopy. Zmínka o vdomí a sebevdomí v §. 14. jest anticipací pozdj-

ších výklad nevaln šastnou : O pedstavách, „jichž souhrn vdomím
nazýváme," dovídáme se sebevdomím, „kteréž jest souhrn tch ped-
stav, které v uritém okamžiku našeho života máme". V §. 15. se

pocity svalové (jako v §. 12. všechny pocity tlesné vbec) výhradn
piítají innosti nerv uzlinných. §. 23. zaíná (nehledíc k jiným ne-

správnostem téhož lánku) ignorováním známého „zápasení obzor"
takto: „Hledímeli jedním okem na barvu žlutou, druhým na modrou,

jest výsledný pocit toho zelená" ; a to uvádí se na doklad, že vzá-

jemným psobením pocit se mní jejich jasnost a živost atd. atd.

Také Šauerovy „Poátky dušesloví" hned v prvním paragrafu

kladou otázku po metafysickém pomru mezi duší a tlem. Spisovatel

sám hlásí se k zásad „dualismu," kteréhož slova arci užívá ve píliš

širokém smyslu, jakožto uení, „dle nhož lovk se skládá z tla
prostorného (hmotného) a duše neprostorné (nehmotné, netlesné)".

Pidána jest obšírnjší kritika materialismu. Je to vru osudný omyl,

považovati plán, dle nhož se mže na 'p. vyuovati na školách vy-

sokých, za spsobilý pdorys pro spis druhu nejpopulárnjšího. Nko-
lika ádky, každému pístupnými, nelze ešiti hrav záhady nejváž-

njší — a proto je lépe nedotýkati se jich, dokud jim pda není

pipravena. Jiným vcem mla se za to vnovati vtší pozornost:

o spsobu na p., jakým vynikají pedstavy asu a prostoru, není

uinna ani zmínka; jen tak mimochodem se podotýká, které smysly

mají v tom úastenství. Odchylky od bžné terminologie nevytýkal

bych, kdyby se nejednalo o knihu, která výslovn si peje, aby pro

spisy Dastichovy a Durdíkovy „pdu pipraviti dovedla." Mám za to,

že v pípad takovém práv „úely pedagogické a didaktické" spíše

by se pimlouvaly za úplné šetení terminologie onch spis, než aby
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'nešetení jí odvodovaly. Pro na p.' terminu „pedstava" se zde

užívá ve smyslu užším (což iní i Slavíkovo Dušesloví), pro íká se

„zatemnní a vracení se" pedstav, místo všeobecn pijatého a velmi

šastného „zabavení a vybavení," pro „pásmo" místo „ada" atd.

nelze nahlédnouti. S podivením jest, že to, co Durdík napsal o letoe,

nemlo vlivu ani na Šauerovu, ani na Slavíkovu knihu: v obou jedná

se o letoe spsobem obvyklým v odstavcích, vnovaných psobení
tla na duši. V „Poátcích dušesloví" umístn jest výklad letory a

pirozenosti (naturelu) jakožto úink tla na duši ve zvláštním „do-

davku" na konci knihy a sice zárove s výkladem — sebevdomí.

I)r. O. Hostinský.

Bernard Guldener. f

Od úpatí Krkonoš, z tichého pohorského msta Lomnice nad
Popelkou došla nás v polovici záí t. r. truchlivá zvst o nové velice

citelné ztrát literární. Konáme znova žel, že tak asto ! — trpkou

povinnost, zaznamenávajíce v neblahou kroniku úmrtí jméno velice milé,

jméno, s nímžto jsme od nkolika rok pojili mnohé pkné nadje —
jméno Bernarda Guldencra. Po nedlouhé chorob plicní, práv když
se zdálo, že pouhaslá životní jiskra opt se vznítí, zesnul dne 15. záí
o ÍO 1

^. hod. veer v plném rozvoji mužského vku, v rozkvtu své tvrí
básnické síly.

Guldener odešel tak neoekávan a tak zticha, že smrt sotva

na chvíli odhalila závoj tichého, neokázalého, nejvýše skromného, pece
však velmi platného psobení jeho literárního. Podlehl bez hlesnutí

náhlému dechu hrobového mrazu, který nelítostn od nkolika rok
sžehá práv jarobujnou, sotva poupatm odrostlou korunu národního

našeho života — poesii naši. Položili jsme se slzou v oku vavínovou
ratolest na hrob básníka a poslali zárove v dob povahami tak chudé

tžký povzdech za charakterem, jenž mizí v dálí, nemaje ani asu po-

sledním teskným pohledem se rozlouiti s psobištm snah ušlechtilých

a zápas neúnavných.

Životopisná data Guldcnerova nesvdí o pohyblivém a rzných
promn plném bhu života, který tak klidn plynul po celých tyicet
rok, že pi nedostatku bližších zpráv nelze vyníti z nho barvitjších

episod. Narodil se 5. ervence 183G v Horažovicích a pilnul velmi

záhy, jmenovit psobením nezapomenutelného svého uitele P. Hugona
Karlíka v Plzni, nadšeným duchem k domácí literatue. Ze skromného
svého zátiší stopoval celý boulivý ten její rozvoj, v nmž úastnili se

vrstevníci jeho koncem let padesátých, a jakkoli s vtšinou z nich žil

v pátelských stycích, vystupoval pece jen velmi poídku na veejnost,

taje v sob málem až úzkostliv prvotiny básnického svého povolání

a zárodky píštích prací poetických. Guldenerova povaha jeví se tu

ve svtle H stínu katonské tém písnosti a byla pramenem i velikých
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:

jeho umleckých pedností i nkterých dosti znaných vad a zavinila

2 veliké ásti sama hlubokou nevšímavost literárních našich kruh.
Teprve r. 1869 osmlil se Guldener k prvnímu kroku na eskou

veejnost, astokráte jmenovaným, širšímu obecenstvu ale úpln neznámým,
historickým dramatem „Had v ržích, u jehož dj spoívá v zajímavém,

vysoce romantickém, ale také hluboce tragickém oddílu slovanských

djin. Obratným, francouzskými vzory vytíbeným pérem vylíil zde

Guldener poslední záchvvy umírající Polsky ve tkanivu smrtonosných

intrik démonické carevny Kateiny II. Hluboké studie historické pro-

zírají celou stavbou dramatu, a pílišné pozorování ducha tehdejší doby

vtiskuje mu spíše ráz obrazu z kulturních djin než jednotné skladby

dramatické. „Had v ržích" provozován byl po prvé v Plzni pod titulem

„Kateina II. a poslední král polský," po druhé a naposledy v Praze

22. bezna 1869, a pes patrný úspch nebyl dosud z divadelního

archivu vytažen, nebyl ani vytištn.

Kolik rok po prvním tomto literárním vystoupení objevilo se

náhle se jménem Guldenerovým dílo ceny nemalé, truchlohra z djin
Karthaginských „Sofonisba." Objevila se práv v okamžiku, kdy roz-

zuené vášn národního rozkolu nejlítji eskou domácností zmítaly;

zaznla tehda jakožto výstražný hlas z pradávné minulosti. „Sofonisba"

jev tomto smru dílem tendenním ; vlastenecká idea, kteráž v rouše

svém obvyklém nebyla by mohla pekroiti práh rozvadného domova
se zdarem, uchýlila se tu na smutné rozvaliny staroklasické a zalkala

si zde dojímavým žalmem. Le málo kdo vyvážil z duchaplných, ne-

všední poesií ovanutých verš Guldenerových hluboký význam truchlohry,

kteráž mimo nkteré více mén nepatrné vady ekonomické zasluhuje

právem cenu práce celkem zdailé ano místy pekvapující. I dílo toto

Guldenerovo stihlo za života básníkova umlování (až na estné zmínky

v Nár. Listech z péra Nerudova, v Lumíru a obšírné posouzení v Osvt
od Fr. Zákrejse), jehož bolestný dojem odnesl si básník do hrobu.

Dramatická poesie nalezla v Guldenerovi stoupence velmi povo-

laného, který pochopil vážný její úkol, noe se nadšen v hliíbiny

tajemného tohoto umní a vynášeje pak odtud plody dýšící lahodou a

harmonií opravdu klasickou. Ze pak pipojil ku vzácnému svému
nadání i dkladná studia pedních dl dramatických starých i moderních,

nelze nepiznati na mnoha místech neetným jeho pracem ráz geniality.

Než, jak svrchu již podoteno, pednosti Guldenerovy jsou i koenem
mnohých jeho vad, kteréž se táhnou všemi jeho dramatickými výtvory

bez rozdílu. Pílišná, až skrupulosní dkladnost, nekonené tém
detailování bohatého jinak dje na úkor jednolité podstaty tragické,

jsou nejelnjší slabosti musy Guldenerovy. Díla jeho uvádjí nám na

mysl podobenství o luku, krásnými ezbami tak peplnném, že pravé

jádro pod nimi úpln mizí a pružina sílu tratí. Proto dramata jeho

nenalezla pdy na jevišti ale musila se všecka uchýliti do nevdného
a úzkého prostoru dramat knihových. Tím se vysvtluje zdánlivý ne-

úspch dl Guldenerových a nedostatené ocenni talentu nepopirateln

vynikajícího, a pevelice skromného. Guldener neuchvátil celkem, ne-

shrnul jednotlivé dojmy v jediný pádný a velikolepý dojem tragický,

proud tvrí jeho síly rozbíhal se v jemném ložisku obrazotvornosti
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v nesetná poboná ramena, plná poetických kvt a bujného života

vnitního ; stží a pomalu postupoval ku pedu a siln sesláblý dospl
teprve koneného cíle. Zvlášt výmluvným toho píkladem je Sofonisba. —
Veršem vládl Guldener velmi zrun, akoliv si sám nezvyklými u nás

metrickými spsoby stžoval formální stránku. Melodinost, již takto

v Sofonisb porušil, nahradil Guldener ve výborném librettu ku Dvo-

ákov zpvohe „Král a uhlí."

V rukopise zstavil Guldener vedle úpln prý hotové veselohry

moderního rázu francouzského i nedokonenou komposici dramatickou,

jak se proslýchá, pokraování velké trilogie, jejímž prvním lánkem
mla býti Sofonisba; básník hodlal ji nazvati „Scipio." Nemli jsme

posud píležitosti nahlédnouti v pohrobní toto dílo básníkovo, ale

soudíce dle nadšení, s nímž ped nedávným ješt asem v soukromé

s námi rozmluv o oblíbeném tomto pedmtu hovoil, domníváme se,

že v pozstalosti jeho jest mnoho pozoruhodného. Žel, že všeho toho

nedotkne se již tvrí ruka básníka sama, pi jehož vzpomínce konejší

nás jen teskn elegická slova Sofonisby:

Blažen, kdo umírá, jehož srdce v kvtu,
nebo jeho vn smrti hokost bére.

O. Mokrý.

Závrené poznámky ku lánku „Josef Ressel."

Podali jsme v minulém ísle Osvty chronologicky sestavený výtah

z onch spis a listin, které v archivu obce Pražské jsou uloženy, a

drželi jsme se pi tom jich obsahu hlavn za tím úelem, aby budoucímu
biografu Resselovu ponkud usnadnna byla obtížná a duchomorná práce

srovnávání rzných tchto pramen. Vlastní vtroušené poznámky naše

týkaly se výhradn technické innosti Resslovy. ') — Avšak pojednání

naše nebylo by úplné, kdy bychom nedotkli se otázky o národnosti

Resslov, obzvlášt když i nejnovjší nmecké spisy nepestávají Ressla

za Nmce vyhlašovati. Pihlednemeli blíže k pvodu Resslovu, shledá-

váme, že tvrzení jeho životopisc, jako by otec Resslv pocházel ze

Sas 2
) jest mylné. Narodil se Antonín Ressel v Jindichovsi u Zákup 3

)

a mluvil docela správn esky, kdežto matka Resslova vbec ani nmecky
mluviti neumla. Mladý Josef Ressel sám všude, kde žil, hlásil se ku

svým krajanm (Jelínkovi, Školoví), a se spolužákem svým, faráem

') Používáme této píležitosti, abychom opravili dva nedopatením se vlou-

divší omyly. Na str. 77<> dole v poznámce má státi „sklon stední
šroubovice", a na str. 777. . 21. shora má státi: „kteréhož spúsolui

se zhusta užívalo" (byl Ericsonúv propeUer v Americe dlouho vý-
hradn panujícím).

7
) Jakž uvedeno též v brošuráeh archivu Pražského.

3
) Zásluha o vypátrání tchto fakt náleží panu A. Gallatovi v Chrudimi-,

odvolávánu! se tu k jeho lánku .Rodina Resalova" ve „Svtozoru41

r. 1873 itr. 534 a 514, Bylo by žádoucno, aby výtisk tohoto Gallatova
('lánku byl uložen k ostatním spism o Kesslovi do archivu Pražského.
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Stpánkem, dopisoval si též pozdji vždy po esku, což jest dkazem,
že ani v cizin na pvod svj nezapomnl. Myslíme, že tato fakta

staí, aby nestranný soudce Josefa Rcssla, narodivšího se nad to v pra-

JSeskéin mst Chrudimi, prohlásil za echa, a že tedy právem s hrdostí

hlásiti se mžeme ku krajanu, který zaujímaje estné místo mezi vy-

nálezci, mohl spsobiti rozhodný pevrat v paroplavb, kdyby nepíznivý
osud nebyl dílo jeho zniil v prvních poátcích.

Jak tato nepíze stíhala nešastného Ressla i po smrti, o tom
p. Gallat ve lánku dole uvedeném sdluje tuto zajímavou událost,

která zasluhuje býti uvedena ve známost co nejširší. Když totiž Ress-
lovi ml býti postaven ve Vídni pomník, zaslán i do Chrudimi obraz
pomníku s kopií nápisu, na nmžto tla se též slova: „Josepho Ressel,

patria Austriaco, natione Bohémo." Když pak pomník u pítomnosti
deputace Chrudimské byl odhalen, shledáno, že slova „natione Bohémo"
hýla z nápisu vynechána a na jich míst ostaven prázdný ádek.
Nevíme v skutku, mámeli se smáti malichernosti takového jednání neb
litovati bezpráví tím spáchaného.

Tolik o národnosti Resslov. Avšak ani v ásti ryze vcné nejsou

spisy Pražského archivu docela spolehlivé. Tak shledali jsme, že Reit-

linger udává sklon šroubu „Civetty" na 45°, pi emž ale neuvádí,

které šroubovici v ploše šroubové tento sklon náleží. Obyejn se sklonem
Archimedova šroubu rozumí sklon šroubovicc stední; dle Ruhlmanna
však, který co historik praktické mechaniky chvalné povsti požívá,

obnášelo stoupání šroubu „Civetty" pt stop, *) tedy tolik co prmr,
z ehož podává se sklon stední šroubovicc menší než 45°, a sklon

šroubovice krajní ovšem ješt menší.

Také Littrowovo tvrzení (B. 13), že nelze nalézti jména Picarda,

Malara a Riviera ve francouzských seznamech patentních, vyvrací Ruhl-

mann, ") dle nhož v skutku existuje francouzský patent znjící na
jmeno Malarovo a datovaný ze dne 19. srpna 1828, i jméno Resslovo

prý se v nm astji uvádí. Z toho by plynulo, že Ressel byl ve spo-

jení s Bauerem ped rokem 1828 a že, když konal své pokusy na
prplavu v Paíži, vynález jeho byl ve Francii již kryt patentem.

Co zajímavý dodatek ku zprávám o pedchdcích Resslových

v praktickém upotebení šroubu uvádím zde ješt pokusy Angliana
Owena. 3

) Owen konal první své experimenty roku 1815 v Štokholm
s lodicí opatenou šroubem osmnáctipalcovým, hnaným dvma muži,

naež povzbuzen zdailým výsledkem provedl r. 1816 pokus s vtší
lodí parní, jejížto šroub ml prmr pti stop, a jež dosáhla rychlosti

ty nautických mil, pi tom však mla stroj velmi nedostatený. Je

dosti zajímavo, že Owen, Ressel a Smith užili skoro týchže dimensí

pro své šrouby, a velikost lodí stále rostla (lo Owenova mla délku

31, Resslova 60, Smithova 125 stop). L. Hajniš.

') Allgcmeine Maschinenlohro, IV. pag 107.
2
) Tamže pag. 108.

8
) Engiueering 1872, II. pages 34. 69.
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O SYTA

Zápas Evropy s plemenem mongolským

hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky.

Pise

Josef Procházka.

(Dokoneni.)

)ultán Mahmud II., obdržev zprávu o zniení svého lodstva u Navarina,

Jj>byl jako zbsilý. Jenom stží podailo se zvrátiti jeho úmysl, aby

všichni kesané v íši turecké byli povraždni. Za to pedloženo

ihned zástupcm mocí spojených tré otázek : 1) zdali se hodlají

vlády jejich ihned a nadobro zíci ek? 2) zdali jsou ochotny dáti

náhradu za ztrátu lodstva tureckého? 3) zdali jsou hotovy dáti port
a sultánovi dokonalou satisfakci? Vyslanci vyslovivše již díve své po-

litování nad tím, co se proti vli jejich vlád u Navarina bylo sbhlo,

odpovdli na otázky tyto záporn, i tázali se, zdali porta pijímá

návrhy u vcech eckých jí uinné? Anglie, kde se po smrti Canningov
dostal na vrch jiný smr, byla již ze strachu ped Ruskem naklonna
pivoliti, aby porta dle dívjšího návrhu Metternichova z vlastního

popudu udlila ekm podobná práva, o jaká se až dosud alliance

byla zasazovala, však ani o tom nechtli Turci slyšeti, vydávajíce

amnestii a uvedení vcí eckých do bývalého poádku za vrchol všech

koncesí. Když na to opustili vyslanci Caihrad, dala porta výhost všem

ohledm slušnosti, jevíc svou nenávist proti všemu kesanstvu spsobem
nejsurovjším. Aby roznítil fanatism náboženský, rozšíil sultán po

celé íši mauifest, v nmž mezi jiným pravil: „Jeli tomu tak — a

každý rozumný tomu pisvdí — že moslemové nevících pirozen
nenávidí, pak jest i to pravdou, že tito jsou pirození nepátelé moslem,
hlavn pak Rusové, jejichž íše jest arcinepítelem porty." Vypoítav,

eho se Rusko na Turecku dopustilo, pokraoval sultán: „.Má snad

tento mocný národ osmanský z bázn ped válkou zneuctíti své nábo-

ženství? Nikoliv, takových nauk neerpají moslemové ze svých svat \ cli

56
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knih ! Naši pedkové nikdy neohlíželi se, mnoholi jest ve válce nepátel

nýbrž rozsekali na kusy stotisíckrát stotisíc nevících, dobyvše této

veliké íše svým meem. Setrvajíli mocnosti na svých smlouvách a po-

zvednouli se všichni proti vícím, pozvedneme se i my co jeden muž
za víru, pamtlivi jsouce poekadla, že všichni nevící jsou jedním

toliko národem."

Manifest tento byl tak hrub vyzývavý, že nemohl vésti le
k válce. Rusko neotálelo také uiniti konec jalovému vyjednávání a

uchopiti se prostedk, jimž porta jedin rozumla. Opovídajíc Turecku
roku 1828 válku, ohlašovalo, že nesloží díve zbraní, pokud nevymže
kesanským národm všech práv slíbených, sob pak dostatené náhrady

za válené výdaje a za poškození svých poddaných. Car- zavazoval se

Evrop svou ctí, že Turky pinutí, aby vykonali, co jim smlouva

z r. 1827 ukládala; svým obma spojencm nechával to na vli, chtjíli

ve spolku s Ruskem exekuci provésti anebo jen moráln Rusko pod-

porovati; kdyby však nevolili ani jedno ani druhé, pak že Rusko,

majíc zetel toliko k svým dležitostem, zjedná smlouv platnost samo,

což se potom také skuten stalo. Ze všech tehdejších velmocí evropských

bylo jen chování Rakouska obojetné, a Rusko chtjíc se ve jménu
kesanské Evropy vrhnouti v krutý boj, nemohlo zstati v pochybnostech,

jakou úlohu bude v prbhu války hráti Metternich. íd se pesvd-
ením, že zjevný nepítel není dalece tak nebezpený jako nespolehlivý

pítel, pinutil kabinet Petrohradský ješt ped vypuknutím války Ra-

kousko, aby se zjevn prohlásilo, í jest a í bude. Vyslanec ruský

ve Vídni obdržev slyšení u císae Františka, vyslovil žádost, aby vláda

rakouská dala port na srozumnou, že nemže nijak na podporu

z této strany spoléhati se, k emuž také císa v trapném rozilení

pisvdil. A car obraceje se vlastnoruním listem k císai kladl na

to váhu, že takovéto osvdení kabinetu Vídenského u vysoké porty

bude rozhodující vzhledem k dalšímu chování se Rakouska, že zapudí

pochybnosti, které až dosud u vci té nalézaly víru, že uiní konec

eem, které nedávno ješté lidé zlomyslní neostýchali se rozšiovati,

dávajíce rzným opatením váleným, které Rakousko nov pedsevzalo,

zcela klamný výklad. On, car, že nedá se v pedsevzetí svém žádnou

pekážkou zastrašiti, a jeho úmysly, že jsou neodvolatelné.

Této ei porozuml Metternich. Lze sob mysliti, s jakými city

vykonával v Caihrad rozkazy svého panovníka, jenž musil na žádost

ruskou poopraviti, v em kanclé dlouholetou pevrácenou politikou

pochybil. Na radu Metternichovu setrvalo Turecko ve svém odpírání,

na jeho radu zamítalo veškeré prostedkování, a nyní musilo se toho

dokati, že mu tentýž Metternich proto inil na vyšší rozkaz trpké

výitky! Reis efendi mluv o „nestoudnosti" Metternichov dal spsobem
nediplomatickým na jevo, že kanclé i ve Stambulu svou úlohu na

dobro dohrál.

A nyní zaala válka. Všichni píznivci Turecka tušili, že bude

míti zlý konec. Slavný publicista Gentz, vrný tlumoník náhled Met-

ternichových, napsal tenkráte: „Válka tato bude bud poslední anebo

pedposlední, kterou Rusko s Tureckem povede; pedposlední, jestliže

sultán povolí v prvním aneb v druhém jednání této tragedie, poslední,
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budeli chtíti vykati jednání tetí." Proroctví Gentzovo se nevyplnilo;

válka ta ani nebyla poslední, ani pedposlední, zajisté však byla jednou

z posledních — a v tom jest osud íše turecké s dostatek naznaen.

Boj zahájen na bojišti evropském i asijském. Koncem dubna 1828
ohlášena Turecku válka, zaátkem kvtna pekroen Prut, dne 8. ervna
Dunaj. Z ohled na Rakousko obmezil kníže Wittgenstein, jenžto

v ele jen asi 60.000 muž v Evrop velel, své operace válené na

dolní Dunaj. Zdlavše u Satanova v nížin bainaté násep dv hodiny

dlouhý, pešli Rusové bez obtíže pes mohutnou eku, která pro svou

nepístupnost celé tyry nedle rychlý jejich postup zastavovala; 10.000

Turk, na druhém behu pevn ohrazených, nejvtšího odporu schopných,

rozuteklo se do všech uhl svta ped malým sborem ruským, jenž se

na lokách peplavil. Pevnost Izaka, nalézající se asi tyry tisíce

krok od tohoto místa, vzdala se téhož dne. S bezpíkladnou smlostí

vniklo vítzné vojsko do Dobrue smrem na Bazarik, majíc na právo

pevnosti Maín a Hirsovu, na levo Tulu a Kustendže, ped sebou

hradbu Trajanovu, za sebou Brahilov. Než uplynulo šest nedl, padla

jedna pevnost za druhou v moc ruskou. Poátek uinn u Brahilova,

odkud flotila ruská zahnala lostvo turecké smrem k Dersteru. Na
to se vzdal Maín, což spletlo veliteli v Brahilov tak úpln hlavu,

že odevzdal také tuto nemalou pevnost se 300 dly bez odporu Rusm.
Krátce za sebou kapitulovaly i ostatní posádky, tak že Rusové zaátkem
ervence byli v držení šesti pevností a 800 dl. Nyní však rozdrobili

vítzové, obléhajíce nejvtší pevnosti turecké, své skrovné síly takovou

mrou, že bhem tohoto roku s jedinou jen výjimkou žádných velikých

inu neprovedli. Zanechavše 10.000 muž pod generálem Geismarem

na Dunaji, aby zde pozorovali pevnosti turecké od Vidina až k Rušuku
a aby chránili prameny, z nichž vojsko ruské bralo svou výživu, roz-

ptýlili se tak, že jeden oddíl obléhal Derster, druhý Sumen, tetí Varnu.

/ tchto tí pevností dobyta dne 10. íjna následkem kapitulace turecké

toliko Varna, odkudž 7000 muž do zajetí odvedeno. Od dobývání

Šumnu upustili Rusové, strádajíce zde velikým nedostatkem potravy

a nápoje, mimo to nakažlivými nemocmi. Tak ukonena první výprava

na stran evropské.

Velikolep dopadlo souasné tažení válené v Asii. Nejsa vázán

ohledy diplomatickými a obmezován ve svých operacích rozkazy caro-

vými, jako Wittgenstein, maje ped sebou vojsko nezvyklé na nový

ád válený po zniení janiar ve vojšté tureckém sotva zavedený,

vykonal slovutný vdce ruský Jan Feodorovi PasJcvi v ele asi

12.000 muž iny, jimiž si zabezpeil estné místo mezi nejslavnjšími

váleníky ruskými. Jeho úlohou bylo, aby se zmocnil pevností erno-
raoských Anapy a Poti, pak obou hlavních mst v pašaliku s Gruzií

hraniícím, totiž Achalzika i Karsu. Zásobiv se potravou na tyicet

dní poal své operace proti Karsu, majícímu polohu znamenit pevnou

;

Paskví seznal, že jest útok možný jen ze strany jihozápadní; ale

práv tam sob Turci zídili na hbitov opevnné ležení. Plán jeho

byl vsak již hotov; dne 5. ervence (bylo to nkolik málo dn po jeho

píchodu) vzat útokem tábor turecký s takovou prudkostí, že nepátelé

do msta utíkající ani nemli asu zboiti za sebou mosty pes eku
56*
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Kars vedoucí. Všeobecného zdšení užil Paskvi tak, že místo dlouhého

obléhání naídil hned též útok na pevnost, jenž se také nade všechno

oekávání zdail, hlavn když generál Muravv vytlail Turky s vrchu

Karadagu, o jehož hbet se pevnost opírá. Tak jedním dnem vzaty jsou

tábor i pevnost, kterou Kusové r. 1807 darmo byli obléhali. Potom táhl

vítz pes Achalkalaki, odkudž posádka uprchlá na Achalzik, kam se

po nesmírn obtížném pochodu dne 16. srpna dostal. Ohrožená pevnost,

díve než se Rusové ješt dostavili, obdržela posilu 25.000 muž,
kteí se ve tyech leženích u msta usadili. V boji dvacetihodinném

vzal Paskvi již dne 22. srpna všechny tyry tábory a pt dní potom
padla také pevnost po ukrutném boji, ve kterém dm za domem musil

býti dobýván. Jenom tvrz uvnit msta se ješt držela; posádka nabí-

zejíc kapitulaci prosila jen o pt dní na rozmyšlenou. Když však nechtl
Paskvi ani pt hodin povoliti, vzdala se také, naež kapitulovala

i pevnost Ardahan. Mezi tím dobyl ruský admirál Greigh Anapy, generál

Hesse pevnosti Poti, a když se konen také vzdaly Bajazid a Topra-
kale, mohl se slavný vdce právem honositi, že bhem dvou msíc
s prostedky nejskrovnjšími vykonal iny, s nimiž se úspchy na bojišti

evropském ani z daleka nemohly porovnati. —
Pes to výsledek první výpravy neuspokojil ruské státníky.

O pevnosti Šumn šla dávno povst, že jest nedobytnou, o horách

Balkánských, že jsou nepekroitelné — a Rusové Šumna nedobyli

a Balkánu nepekroili. Nakažlivé nemoci všeho druhu, konen i mor
uvedly vojsko ruské bhem nkolika msíc' na mizinu; jízdectvo vzalo

tém úpln za své a u vojska ostatního byl zdravotní stav tak hrozný,

že od kvtna 1828 až do února 1829 napoítalo se 210.000 nemocných,
tak že pomrn' každý muž dvakráte musil býti v nemocnicích ošetován

;

v únoru 1829 dosáhla úmrtnost takové výše, že ze sta muž zemelo
dvacet osm. Evropské tažení stálo Rusy polovici vojska.

Ký tedy div, že Turci a všichni turkomilci jali se nov dvovati
ve šastný konec, spoléhajíce se na podporu mocí živelních, které všechny

sebe, skvlejší prospchy ruské mohly pekaziti. Dle povstí, které Met-
ternich rozšíil, hodlalo roku budoucího 300.000 Turk vtrhnouti do

Rus, a veliký vezír prý se zapísahal, že sám Varny zase dobude. Rej

diplomatický trval celou zimu ; v ele jeho nalézal se pirozen rakouský
kanclé co zjevný odprce Ruska. Plány jeho smovaly k tomu, aby

se utvoila „evropská alliance," která by obma válícím stranám mír

prost diktovala. Snižování Ruska ve veejném mínní evropském pi-
pravovalo mu k tomu cestu. Již mezi válkou dal sob posílati nej-

vylhanjší zprávy z bojišt, které svým vyslancm doruoval. Zárove
rozšioval v listech italských nejnepíznivjší zprávy o ruském vojsku,

a když byla první výprava u konce, zvtšoval ruské ztráty, zlehoval

ruské síly a prostedky tvrd, že jest to vše jen tak na oko. (Gervinus,

Geschichte des neunzehnten Jahrhundertes VI. 454.) Pi tom napínal

veškeré své umní diplomatické, aby získal Angliany, z nichž mnozí
již v duchu vidli útok Rusv na Indii, a Francouze, vypravující sob,
že jest car Mikuláš nejhroznjším z monarch, co jich koliv po in-
gischánovi vládlo na svt. Vláda ruská, jsouc o všech krocích kan-

cléových pouena, neopomenula ze své strany všechny zámry jeho
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kaziti, mluvíc o Rakousku spsobem, jak to bývá jen bezprostedn
ped válkou. Xesselrode, jenž se r. 1828 ješt mobl caru zaruiti, že

povede Rusko válku toliko s Tureckem, mobl na r. 1829 u vci té vy-

sloviti již jen poubou nadji. Až dosud byla pozornost jebo obrácena

hlavn k rakouskému zbrojení, nyní musil bráti také ohled na výbuchy

anglického záští S Anglií doufal, že se dorozumí; ale o Rakousku
tvrdil, „že vynaložilo vše, aby diskusi otrávilo. Chování jeho jest prý

odleskem jeho smýšlení; proto prý bude záhodno, Rakousku zdliti.

že Rusko o všem má vdomost, a že jakmile zbrojení Rakouska vezme

na sebe ráz nepátelský, Rusko je pedejde." K tomuto rozladní

Ruska pispíval povstný odprce Metternichv Pozzo di Borgo, líe

ve svých zprávách do Petrohradu odeslaných nejkiklavjšími barvami

nevdk Rakouska, které prý od kongresu Vídenského za tolik mlo
Rusku dkovati. Již úmysl Ruska, poíti s Tureckem válku, považoval

dle jeho zprávy Metternich za vzpouru proti rakouské supremacii, a

od té doby vynasnažil se všemožn, aby Rusku uškodil. Pozzo di Borgo
radil vlád ruské, aby hledala bezpenost v nejvtší energii, aby pe-
svdila Metternicha, že chceli míti Rusko za nepítele, nalezne je

hrozn neúprosné, i hotové pustiti na Rakousko všechny hrzy válené.

Myšlenky takové v Petrohrad padly na úrodnou pdu a nesly ovoce.

Pede vším pekazila diplomacie ruská, svou rutinou povstná, „evropskou

allianci," která byla po celou zimu zbožným páním Metternichovým.

Král francouzský Karel X. vyslovil se drazn, že zstane spojencem

Rus, a pipadneli Rakousku myšlenka, s carem válen se miti, že

se dá proti Rakousku na pochod. Na to ohlásil Xesselrode ve Vídni,

že není na svt nieho, emu by se Rusko spíše nepodalo, než hanb
kongresu od Metternicha zamýšleného. A kanclé vida, že jest hra

opt ztracena a že vliv ruský opanoval, neostýchal se žádati v Paíži,

v Berlín a v Londýn za vysvdení, že tam nepracoval o sprosted-

kování proti Rusku! „Obdržel odpov, jak si ji pál, a každý si

kre ramenoma myslil svj díl." (Gervinus, VI. 465.)

Takovým spsobem urovnalo si Rusko potud cestu, že mohlo bez

obavy pomýšleti na druhou výpravu, která r. 1829 pedsevzata jest

zase na dvojím bojišti. V Asii pokraoval Paskvi spsobem, jenž

byl hoden slávy „hrabte Erivanského." A byly jeho prostedky

válené opt velmi skrovné, vytknul sob cíl veliký, chtje po dobytí

Erzerumu proniknouti až k Halysu do msta Sivasu (Sebestie) a pe-
rušiti tam spojení mezi Caihradem z jedné, a Diarhekirem a Ba-

gdadem z druhé strany. Zmaiv plán Turk, chtjících se opt zmocniti

Achalzika a pimv zbrojící se Peršany k pokoji, podnikl toliko

s 18.000 muži petžký pochod pes pohoí Saganlug, porazil u Zcvina

vdce tureckého, jenž ztrativ všecky zásoby a celé vojsko sotva ušel

zajetí, a vzav nazejtí potom druhý tábor a zniiv druhé vojsko ne-

pátelské, zmocnil se bez boje hlavního msta turecké Arménie, Er-

zerumu. Jako ped rokem vítzil Paskvi i nyní svou bezpíkladnou

rychlosti a smlostí, s kterou po nejobtížnjších cestách k nepíteli

neoekávan se pibližoval a pomateného rozprašoval. Takového na-

máhání bylo ovšem schopno jen vojsko, které si Paskvi sám byl

vychoval. Bhem 2ó hodin urazila v tchto dnech jeho armáda 5e4eMl
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verst, dobyla dvojího ležení, zmocnila se celé spousty zásob, zajala

dva tisíce nepátel, proklestila si cestu k hlavnímu mstu, s kterým

skoro zárove vzdaly se ješt dv pevnosti, Chnis a Baiburt a opa-

novala následkem tchto velikých vítzství silnici do Sivasu vedoucí.

Vítznému pechodu Rus pes pohoí Saganlug v Asii stavlo

se dstojn po bok pekroení Balkánu v Evrop. Zde stal se na míst
Wittgensteinov dosavadní chef generálního štábu, hrab Dbi vrchním

velitelem. Plán jeho byl : dobyti Dersteru, zanechati ped Šumnem
sbor pozorovací, pekroiti rychle Balkán na stran ernomoské a

diktovati Turkm mír. A plán ten jest také kus za kusem proveden.

Dostav se dne 17. kvtna u erné Vody pes Dunaj a zanechav další

obléhání Dersteru generálovi Krasovskému spchal dále na jih ku pomoci

generálu Rothovi, jenž pezimovav se dvma sbory mezi Varnou a

Pravady, odolal z jara útokm velikého vezíra Rešida paše sám a sám.

Po spojení Dbie s Rothem poražen veliký vezír na zpátením pochodu

do Šumna u vesnice Kuleve ; nebyla to vlastn ani bitva, nýbrž vše-

obecný útk Turk, kteí postrašeni výbuchem nkolika voz s prachem

zahazovali zbra a zanechali dla i zavazadla uprosted cesty, jen aby

se zachovali. Opustiv se 40.000 muž koncem kvtna Šumn, vrátil se

veliký vezír po nešastné porážce (dne 11. ervna) jen se 600 jezdci

nazpt, nepodniknuv nieho více k zachránní vlasti.

Avšak i vojsko Dbiovo, hned na zaátku tažení nedostatené

tak velikému podniknutí, se nyní až na 30.000 muž ztenilo. Na štstí

vzdal se již dne 29. ervna po sedminedlním obléhání Derster, tak že

sbor Krasovského mohl nyní pevzíti pozorování Šumna, a Dbi nemusil

malé síly své ješt více rozdrobovati. V polovici ervence nastoupil

vrchní velitel povstnou výpravu pes Balkán, které ped ním ješt
žádné vojsko ruské nepodniklo. Jelikož veliký vezír k uhájení Šumna
všechny posádky z prsmyk Balkánských k sob povolal, nenalezli

Rusové na celé cest, povstmi všeho druhu tak rozkiené, tém
žádných pekážek. Po devítidenním pochodu sešly se oba sbory ruské,

z nichž jeden pešel po silnici mezi Varnou a Burgasem, druhý po cest
mezi Pravady a Aidosem, na jižní stran Balkánu, urazivše za tento

as 25 mil. in ten byl nesmírn odvážný, ale práv tato odvaha

musila Dbiovi nedostatek vojska nahraditi. V Aidosu nalézalo se

12.000 Turk; ti však skoro bez odporu opustili msto, zanechavše

tam množství zásob a zbraní. Opustiv smr jižní táhl pak Dbi podél

jižního svahu Balkánu na západ smrem k Jamboli a Slivnu, au uslyšel,

že se tam Rešid pasa k uhájení Drinopole soustedil. Zpráva ta byla

sice mylná, a celý tento pochod patnáct mil dlouhý velikou zacházkou,

pes to byl však Rusm velmi prospšný, ani se všude na míst pe-
svdili, že jest zmužilost Turk úpln zlomena a všechny i sebe

dležitjší posice svému osudu zanechány. Tak obsadili vítzové na

této cest všechny prosmyky mezi mysem Emneh a mezi Kázaní,

pojišujíce sob pro všechny pípady cestu zpátení. A nyní teprv

nastoupil Dbi dne 14. srpna cestu, vedoucí ze Slivna pes Jamboli

na levém behu eky Tundže pímo do Drinopole, kamž bez odporu

sice ale strádaje nesmírným vedrem a pirozenými obtížemi, dne 19. srpna

dorazil. Od toho okamžiku, co Rusové vyvrátili pohádku, že žádnému
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vojsku nezdaí se Balkán pekroiti, byli Turci jako omámeni, vzdávajíce

se všude bez boje lirstce srdnatých Rusv. Od Srdce táhl ohrožuje

pravý bok Dbiv, se 40.000 muž pasa Skaderský Mustafa, a v Dri-

nopoli stál Chalil pasa s 12.000 muži, maje za sebou celé obyvatelstvo

druhého hlavního msta íše turecké. Sotva se však Rusové piblížili

Drinopoli, nabídl Chalil pasa dobrovoln kapitulaci, kterou Dbi ochotn
pijal ; Turci složili zbra a odebrali se do svých otin. A pasa Ska-

derský nehnul se s velikou svou pesilou ani s místa, tak že vojsko

ruské mlo cestu na Caihrad otevenou. Tam pospíchal po veliké

silnici generál Roth; jeho pední stráže dotýkaly se již Radostova a

orlova, pravé kídlo táhlo údolím Marice pes Dematiku na Enos,

levé zmocnilo se ve spolku s lostvem ruským pístavních mst erno-
moských až k Midii na jich a po celém svt oekávala se jižjiž

zpráva ohromující, že ruské prapory vlají na hradbách Caihradských —
an tu vítzný postup ped Caihradem samým jest zaražen, a Dbi
jednak z vlastního popudu, jednak na zejmý rozkaz svého panovníka

povolil pímí. Slavný vdce dosáhl malými prostedky znamenitých

úspch. Celá jeho výprava od Drinopole smrem k Caihradu byla —
vzhledem k tomu, že vojsko ruské poítalo již jen 20.000 muž, že

jeho ob kídla, od erného moe až k moi Bílému na 25 mil od

sebe byla roztažena, že hrozné nemoci inily tisíce vojín k služb
neschopnými — inem tak odvážným, ano dobrodružným, že dle náhledu

Moltkeova — mohli Rusové v nkolika dnech „s výše svého vítzství

svrženi býti v propast záhuby."

To pochopil sám car, a proto odeslán jest prostednictvím kabinetu

Berlínského a s dorozumním Francouzska pruský generál Mffling do

Caihradu, aby zde vyjednávání o mír urychlil. Dne 19. srpna vtrhli

Rusové do Drinopole, dne 1. záí poalo již v táboe ruském smlouvání

o podmínky, které porta sama nabízela, a dne 14. záí uzaven mír.

Porta odstoupila Rusku všechna hrdla Dunaje i s ostrovy tam se na-

lézajícími s tím doložením, že plavba na Dunaji má zstati všem národm
volna, ponechala jim v Asii Achalzik, Anapu a Poti, slíbila, že zaplatí

bhem sedmi let sedm milion dukát válené náhrady a pl druhého

milionu dukát na odškodnnou ruským obchodníkm, že oteve ku-

peckým lodm všech stát, s nimižto v míru se nalézá, Dardanely,

poskytnoiic jim týchž svobod obchodních co Rusm, a že uzná neod-

vislost ccJca. Podobn nabyla knížetství podunajská, jakož i Srbsko

oné poloviní samosprávy, jakouž s malými zmnami až na naše asy
podržely. Ve Valašsku volí se hospodáové doživotn, odvádjí port
roní poplatek, vládnou uvnit zem samostatn, mají vlastní vojsko a

požívají mocného protektorátu carova. Srbsko stavši se již r. 1827

ddiným knížetstvím, obdrželo šest okruží starobulharských ; mimo to

potvrzena svoboda vyznání, volba úadník a samostatnost vnitní správy.

Krom roního poplatku a práva, vložiti posádky v uritá srbská msta,
nemli od toho asu Turci v knížetství srbském eho pohledávati.

Mír Drinopolský setkal se v Evrop s nejrznjšími výklady.

V prvním okamžiku zdálo se to býti zhola víe nepodobno, že by Rusko
po takovém bezpíkladném výsledku dvouleté války bylo sohr tak málo

podrželo — v Evrop nic a v Asii nkolik pevností. Sám reis ocndi
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tvrdil, že se Rusko vlastn osvdilo co nejlepší pítel Turecka a na

západ bylo dost lidí, kteí se nemohli velikorayslnosti carov ani dost

nadiviti. Kdo však bral zetel ke skuteným ztrátám, jichž íše osmanská

v tchto letech utrpla, kdo pozoroval, jak se tam kupí trosky na trosky,

a jak celá budova státní k neodvratnému pádu se kloní, ten netajil

se pesvdením, že žádnou válkou dívjší nezasadilo Rusko svému
odvkému soupei ránu tak smrtelnou, jak touto poslední. Zmatená
vnitní správa, ochuzení vlády i lidu, nespokojenost ráje, odbojnictví

paš, zniení lodstva, vyhubení janiar, demoralisace vojska pravi-

delného, úplná ztráta ecka a skoro úplná ztráta Srbska. Multan a

Valašska, ztráta Alžírská, jehož tém souasn Francouzové dobyli —

*

to vše dokazovalo dostaten, že Rusko, které k tomuto všeobecnému

rozboení státu osmanského hlavní podnt zavdalo, jest nejvtším škdcem
a nejnebezpenjším ddicem odumírající porty. V té píin vynikli

tenkráte Angliané co první osoovatelé Ruska; nkteré jejich žurnály

jmenovaly smlouvu Drinopolskou krátce útokem na Anglii a ministr

Aberdeen pravil, že by mu byl pád Caihradu mnohem milejší, nežli

takovýto mír, ponvadž by po dobytí hlavního msta tureckého musila

celá Evropa mezi ob válící strany co prostedník se vložiti. Na výtku

anglickou, že car nesplnil slib, vztahující se k nedotknutelnosti Turecka,

mohl ovšem Nesselrode hrd podotknouti: „Zkáza íše turecké byla by

nás stála jen pochod jednoho dne — a íše ta trvá dosud! Ti tvrtiny

jejího území v Evrop byly ztraceny — a ona jich všech opt nabyla!

Veliký díl Asie byl obsazen— a Rusko vrátilo jej až na nkterá místa

!

Multany nám Turecko samo nabízelo — my jsme je odmítli ! Na deset

let mohli jsme dle úmluvy knížetství obsaditi — my jsme se toho

dobrovoln zekli."

Tak stal se mír Drinopolský „hotovou událostí," kterou zmniti

bylo Anglicku a Rakousku lze jen ostím mee. Na to však ani jedno

ani druhé nepomýšlelo. Prací jejich bylo nyní vyhledávati prostedky,

jak Rusku svázati ruce, aby se nemohlo nové srážky a koneného
rozbití íše turecké více odvážiti. Dosud bylo Rusko jaksi poruníkem
Turecka — nyní mla to dle plánu anglického celá Evropa vysloviti,

že trvání íše osmanské jest dležitostí evropskou a poruníkování

Ruska že má ustoupiti ochran Evropy. První moc, která s netajenou

radostí tento zámr politiky anglické ihned za svj považovala, bylo

Rakousko. Zaruení celitosti Turecka bylo odtud ideálem Metter-

nichovým. Zaruení to musilo býti ovšem evropské, to jest ode všech

velmocí uznané, jinak nemlo ceny; že bylo namíeno jedin proti

Rusku, to ovšem v Petrohrad každý vdl. Nesselrode petrhl jedním

rázem nástrahy Metternichovy ; v depeši ruskému vyslanci v Berlín

svdící oznámil všem, jichž se týkalo, že Rusko nikdy nesvolí, aby

anglicko-rakouské idey o evropské garancii Turecka vešly v skutek.

„Nebezpeí, která íši tuto ohrožují," píše Nesselrode významn, „jsou

zevnjší a vnitní. Proti vnitním nemže nijaká garancie tureckého

území ochrany poskytnouti. Nebezpeí zevnjší mohlo by jen od Ruska

pochoditi. Rusko se tudíž zve, aby proti sob samému inilo opatení.

Car nikdy nepipustí, abychom my sami takovýmto spsobem nedvru,
kterou k nám mají, za odvodnnou prohlásili."
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Tímto prohlášením dalo Rusko na jevo, že celistvost íše turecké

nikdy dobrovoln neuzná. Jelikož se však Anglie teto nové myšlenky

nevzdala, a zastírajíc se frásí o „integrit Turecka" Evropu zváti ne-

ustávala, aby tato všemi prostedky nepirozenými udržovala panství

turecké a tím samým hájila anglické obchodní prospchy na vý-

chode, kterých by Anglicko samo bez podpory evropské ostfeziti

nedovedlo: shledáváme v diplomatickém tažení, které následovalo za

mírem Drinopolským, první mráky oné ohrombé boue, jejížto blesky

désn ozaovaly Evropu dvacet tyi léta po ukonení osmé války Ruska

s Tureckem. Tak zvaná válka Krymská byla již od míru z r. 1829

„logikou událostí" tak tuze odvodnna, že bychom se dnešního dne

musili slušn diviti, kdy by k ní dosud nebylo došlo. Otázka východní

prokroutila se tolikerými pekvapujícími fásemi, že ani tato nezstala

jí uspoena. Roku 1829 bylo nade všechnu pochybnost jisto, že Tu-

recko na vlastních nohou státi nemže ; ne z lásky k Turkm (Anglian

nemiluje le sebe) ale z lásky k sob samým hejkali a ošetovali

státníci anglití „chorého muže", a jakkoliv jsou stízliví u vcech
penžných, pece byli hotovi obtovati statky a životy, jen aby za

souhlasu Evropy dosáhli oné garancie, po které se r. 1829 s Metter-

nichem marn byli pídili. Nyní nezbývalo nic jiného, než aby íše

turecká, jsouc ochran Evropy poruena a tudíž ped zevnjším ne-

bezpeím jista, svou vnitní desorganisací sama na sob ukázala, že

žádná garancie na svt toho nedovede, aby co neodvratn smrti

propadlo, z jejího náruí vyrvala. Ten dkaz provedla íše osmanská

v tom dvacetiletí, které mezi ukonením války Krymské a zaátkem
boje nyní na východ zuícího uplynulo, tak mistrn, že by ji ve vci
té ani ten nejzuivjší protivník její nebyl mohl pekonati.

Tím vykla porta nad sebou sama soud nezvratný, a vedle ní

zasedaly co mimovolní tohoto soudu písedící ony moci evropské, které

se bud pím anebo nepím piinily, aby „anglicko-rakouské idey"

z roku 1829 došly roku 1856 krvavého vyplnní. —
Úvahou touto pestihli jsme daleko pirozený postup vypravování.

Pohlednemeli nyní ješt nazpt a všimneme si všeobecné situace poli-

tické, v které se octla Evropa po míru Drinopolském, seznáme, že

bylo Rusko vzhledem k otázce východní víceletou zkušeností dostaten
poueno o žárlivé ostražitosti Anglie a tehdejšího Rakouska. Z toho

plynula myslícím a vci budoucí pedvídajícím státníkm ruským nutná

práce, aby sob získali proti obma pátel a pomocník, na které by

se ve své poteb mohli spolehnouti. Ty asy, co Rusko ve spolku

5 Rakouskem rozhodovalo o budoucnosti íše turecké, ty asy klesly

s císaem Josefem II. do hrobu. „Zapleteno drahn asu v pletky

západní", praví Gervinus o tehdejším Rakousku, „tak že nemohlo na

východ hráti silnou úlohu, zeklo se nenávisti proti Turkm, kterou

s Uherskem bylo zddilo, a stalo se z nepítele Turecka pítelem jeho.

Nebažíc po rozdlení koisti, na kterou mlo Rusko takové laskominy,

avšak povždy starostlivo, aby Rusku samotnému nepipadla, uvyklo

sob ve spolku s Anglií považovati se za záštitu porty, aniž by jí

však bylo chtlo kdy poskytnouti úinné pomoci. Piiujíc se, aby

porta svj život prodloužila, neinilo nieho, aby život ten pojistilo;
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protahujíc její nemoc nedovedlo ji vyléiti a berouc neustále ohled na

Rusko a na jeho traktáty, zpsobilo, že nemoc ta ím dál tím více

životu stala se nebezpenou."

Rakousko kolísajíc se neustále bez jasného vdomí o svém pravém
povolání, bez uritého cíle, bez hlubšího plánu sem tam, lahodíc brzy

Rusku, brzy zase hrozíc a opakujíc tutéž úlohu na peskáku v Cafi-

hrad, radíc port k odporu a v chvíli rozhodné pítele zapírajíc —
nebylo státem, o jehož allianci by nkdo v Evrop valn byl stál.

Práv proto odvrátilo se Rusko po roku 1829 od Rakouska nadobro,

vrhnouc se v náru spojence, na njž mohlo se bezpeiti, že až nastane

nová srážka s Tureckem, pekazí zámry Rakouska, rozešení otázky

východní na odpor se stavícího. Od toho okamžiku speetno pátel-

ství Ruska s Pruskem a svazky píbuzenskými obou dynastií utuženo,

od toho okamžiku vznáší se hvzda domu Hohenzollernského vždy výše

a vždy ve vtším lesku na obzoru evropském . . .

Téhož roku 1829, co Metternich návodem anglickým darmo shle-

dával velmoci evropské, aby svým podpisem garancii íše turecké na

sebe vzaly, uskutenilo Prusko ve vši tichosti všeobecnou nmeckou
celní jednotu, z kteréžto Rakousko bylo vyloueno. Jaký dosah ml
in ten, to ušlo „velikému" státníkovi rakouskému úpln ; nám, kteí

známe djiny r. 1866 a r. 1871 a kteí víme, že Prusko obrovské

zmohutnní své v pední, ad má dkovati pátelství ruskému, nemže
ujíti ta veliká pravda, že nové alliance po míru Drinopolském uzavené
mly na pozdjší tvánost stední Evropy a na další postup otázky

východní vliv rozhodující. Co do politiky Metternichovy pronáší

Gervinus (VI. 566) trpká slova, „že pozbyl svou politikou vší víry

v mravním mínní Evropy a že dal v šanc pomr svého státu k oné

moci, v jejížto nejužším pátelství nalézalo Rakousko vždy hlavní

záruku sama sebe, svého trvání a svého systému."

Kterou to moc slavný djepisec myslí, jest na bíledni . . .

Po nešastné válce s Ruskem snažil se sultán Mahmud II. vde-

chnouti umírajícímu tlesu státnímu nový život. Zízení moci válené

dle vzoru evropského organisované, zavedení rozumjší a spravedlivjší

vnitní správy, konen prý také zlepšení smutných pomr ráje ke-
sanské— to byl program vládní, o jehož splnní se sultán zasazoval

po celý svj život. Ale všechna jeho práce byla marná, nebo íše

boila se uvnit dále. Poturená šlechta bosenská meem se hájila

proti novotám sultánovým a podobné pomry panovaly v Albánii, tak

že se v obou tchto zemích výbuchy revoluní ob as pravideln opa-

kovaly. Osudnjší bylo dvojí povstání „vícekrále" egyptského Mehemeda
Aliho, jenž dobyv pomocí syna svého Ibrahima r. 1832 Sýrie a poraziv

po dvakráte vojsko sultánovo v Malé Asii Caihradu samému již hrozil.

V této tísni uchýlil se Mahmud II. k Rusku, prose za ochranu proti

zpupnému vasalovi, a tak pihodila se neslýchaná vc, že lostvo ruské

a vojsko ruské stalo se tenkráte osvoboditelem íše turecké. V odmnu
za to otevel sultán váleným lodm ruským zvláštní smlouvou Dar-

danely. Vzpoura vícekrále egyptského opakovala se v posledním roku

vlády Mahmudovy (r. 1839); vojsko egyptské porazivši opt Turky až
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k samému Caihradu se piblížilo, a lostvo, které sultán proti od-

bojnému Mebemedu Alimu odeslal, pešlo na stranu egyptskou. Tu
však nevykaly moci západní, až se opt Rusko samo sultána zastane,

nýbrž odeslavše do Sýrie lodstvo a vojsko rakousko-anglické, pinutily

víeekrále, aby se spokojil ddiným panstvím nad Egyptem. Turecko

bhem sedmi let dvakráte zachránno intervencí evropskou od zkázy

hrozící jemu od vlastních poddaných! Nový sultán Abdul Mcdžid po-

tvrdil Rusku (r. 1840) výhradné právo, jehož se žádné moci evropské

nedostalo, že smí i s válenými lodmi plouti skrze Dardanely. Jinak

spravoval se zásadami svého pedchdce, chtje reorganisaci íše ku

konci pivésti, a stal se hlavn památným, vydav v prvním roce svého

panování hatyšerif Gulhanský, jímžto v zásad vyslovena rovnost všech

poddaných ped zákonem. Hatyšerif ten ml zárove zstati základním

a neodvolatelným zákonem íše osmanské. Praktické provedení jeho bylo

však skuten nemožné, ponvadž celý obsah jeho odporoval zásadám

náboženským, na nichž stát turecký od svých zaátk spoívá. Hatyšerif

Gulhanský byl vtším útokem na samostatnost íše osmanské, než která-

koliv válka ruská z dob dívjších, a tragický osud státu toho nezraí

se v niem tak jasn, jako v tom nepopiratelném skutku, že Turecko

vydavši po prvé zákon, jenž se zásadami lidskosti se shoduje, samo
sebe uinilo co stát trvale nemožným. Obyvatelstvo kesanské, majíc

rovnost ped zákonem slavn zaruenou, pesvdujíc se však neustále,

kterak skutené jednání úad tureckých jest vdomým a úmyslným

rušením práva tak drahého, spátelilo se pomalu s myšlenkou, že kdo

neuznává pirozených práv lidských a práv veejných, zbavuje sám lid

všech tch závazk a povinností, které jen stát právní jednotlivým

lenm spolenosti lidské smí ukládati. Odtud pošla celá ta nekonená
ada krvavých odboj za vlády Abdula Medžida, které udržujíce Evropu

v neustálém až nesnesitelném napjetí, íši turecké nepopály oddechu

a veškeru nápravu inily nemožnou. ím nesnesitelnjšími staly se

útisky ráje kesanské, s tím vtší touhou pohlížela ona k oné moci,

která tolik již k osvobození jedné ásti kesan v íši turecké uinila.

A Rusko, jemuž dle mnohých smluv píslušelo právo, zastati se v jistých

pípadech kesan eckých a initi námitky proti rozmanitému píkoí,
které se duchovenstvu eckému od Turk dlo, stálo ped osudnou

alternativou : vzdáti se bu práva svého, zanechati nešastnou ráji svému

osudu, jak to inily ostatní moci evropské, a pozbyti ve stranách tchto

onoho vlivu, jejž si staletou krvavou prací bylo zasloužilo — anebo

vésti s portou neustálý, vn stejný, nanejvýš unavující, k žádnému

konci nevedoucí boj diplomatický a vzbuditi proti sob žehravost a

vím ué podezívání celé Evropy. Tu odhodlal se energický car Mikuláš I.

ke kroku rozhodnému, chtje, aby porta formáln uznala, že panovník

ruský jest ve vcech náboženských ochráncem všech obyvatel íše
turecké, kteí jsou eckého vyznání. Všeobecná situace evropská zdála

sr býti této smlé žádosti ruské píznivá. Revolucí z r. 1848 byly

všechny státy evropské dotknuty — jediné Rusko zstalo v celé své

imposantní velikosti nevzrušeno, piiujíc se všemožn, aby kácející

se trny jeho soused trvaleji než kdy jindy ped tím byly upevnny.
Revoluce únorová skácela i systém Metternichv a hrozila v trosky
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obrátiti celé Rakousko. Mikuláš L, pustiv z mysli upomínku na úskonou
protiruskou politiku kancléovu, neotálel ani na okamžik, podati klesa-

jícímu Rakousku mocnou ruku svou; v dob, ve které slovanští národové

rakouští stali se nadšenými budovateli nové íše, vtrhl na žádost císae
rakouského sotva na trn dosedlého hrdina asijský Paskvi do Uher,

aby na rovinách Vilagošských zlomil odboj, jak to r. 1831 v Polsku

byl uinil. Spoléhaje nyní na vdnost Rakouska, na trvalou oddanost

Pruska, na píchylnost vysoké šlechty anglické, na vnitní nehotovost

Francouzska, kde „muž druhého prosince" práv na trn byl dosedl,

a jsa živ pesvden o nepemožitelnosti zbraní ruskýcb, osvdivších
se pod slovutnými vdci ve válce turecké, perské a polské, zvolil car

Mikuláš rok 1853 (na který pipadala smutná památka tyrstaletého po-

druží kesanstva východního) k tomu, aby uskutenil plán Petra Velikého

a Kateiny II. Sotva roznesla se zpráva, že nový samovládce francouzský

Napoleon III. dobyl Francii opt práva ochranného nad katolíky ve

svaté zemi žijícími, jehož jala se porta zneuznávati, a bylo Francouzm
zvláštní smlouvou z r. 1740 postoupeno, umínil car Mikuláš získati

sob podobného práva nad kesany eckými v íši turecké. Dne
2. bezna 1853 objevil se mimoádný vyslanec ruský kníže Menšikov

„v obyejném obleku a se zaprášenou obuví" v slavném sezení divanu

a pednášel žádost svého panovníka. Divan žádost tu zamítl, Menšikov

opustil dne 21. kvtna Caihrad, a tak povstala devátá válka Huška
s Tureckem, jinak také válka Krymská (1854— 185C).

Položivše sob za úkol vypravovati „zápas Evropy s plemenem
mongolským hledíc obzvlášt k válkám Rusv s Turky," musíme o válce

v letech 1854—1856 stanoviti, že to pohíchu není zápas Evropy
osvícené, hrdé na veliké pokroky, jež v 19. vku uinila, na vznešené

ideály, jež odtud nastoupily pou po svt, s plemenem barbarským,

jež vn vkv zstává stejným ve své surovosti a v niení vznešených

plod ducha lidského, to není záslužný boj proti šiitelm divošství,

kteí jsou a zstanou nejvtší skvrnou djin evropských — to jest ne-

pirozená alliance nejvyšší vzdlanosti s nejhrubší zvrhlostí za tím

úelem, aby se zvrhlosti a surovosti pojistilo panství. To není prost
zápas Ruska s Tureckem, nýbrž divoké vraždní se kesan mezi

sebou na vtší oslavu plmsíce a pstování z brusu nové myšlenky

Metternichovy : provádti pojišování života — po smrti!

Dne 28. bezna 1854 opovdlo Anglicko a Francouzsko caru

Mikulášovi válku. Ostatní dv velmoci, Rakousko a Prusko, zamítnuvše

allianci od Rus jim nabídnutou, slíbili zachovati se neutráln, pokud
nepekroí vojsko ruské Dunaj. Když však vplulo pozdji válené lostvo

francouzsko-anglické do erného moe, aby pomstilo na lodstvu ruském

zniení námoní moci turecké, které vykonal admirál Nachimov v bitv

Sinopské, necítil se car více býti vázán slibem, jejž obma neutrálním

velmocem uinil, a vojsko jeho dobylo si pechod pes Dunaj. Tu šla

politika rakouská o krok dále a hrozíc Rusku válkou, pekroili Balkán,

uinila zárove dne 14. ervna 1854 smlouvu s Tureckem, dle které

vojsku rakouskému udleno právo, aby obsadilo knížetství podunajská.

tyry dny ped tím vybídnuto Rusko, aby bez odkladu s vojskem svým

Valašsko opustilo. Tak nastal okamžik, kde Rusko mlo proti sob
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tém všecky velmoci evropské, nebo ani Prusko nesmlo pro vlastní

bezpenost vzdorovati všeobecnému proudu protiruskému a pipojilo

se k pohržným notám rakouským. Pes to bylo celému svtu zejmo,

na í stran jsou vlastn sympatie pruské ; ministr války krále Fridricha

Viléma IV., podotknuv neopatrn, že by alliance Pruska s Ruskem
v této situaci byla sebevraždou, musil vzíti své propuštní, a pruský

vyslanec u dvora Londýnského, a jinak miláek králv, byl odvolán,

ponvadž ve východní otázce sdílel náhledy státníkv anglických. A když

vojsko ruské vracejíc se z knížetství, Rakušany obsazených, stálo zase

v Rusku za Prutem, byla vláda Berlínská úpln uspokojena a neinila

na Rusko žádného nátlaku více. Z toho kynul Rusku ten prospch, že

Rakousko, pistoupivši dne 2. prosince 1854 ke spolku mocí západních,

neodvážilo se tasiti me proti Rusku, ponvadž nemohlo Prusku dv-
ovati. Pátelství kabinetu Petrohradského a Berlínského utuženo v pr-
bhu války Krymské pevnji než kdy jindy, což mlo na pozdjší

veliké, Pruskem zpsobené zmny v stední Evrop, vliv rozhodující.

Ze zmny tyto týkaly se hlavn Rakouska, a že to byly zmny Rakousku

tak osudné, byl rovnž následek oné politiky, kterou státníci rakouští

pode jménem „ozbrojené neutrality" provozovali za války Krymské.

Spojené vojsko francouzsko-anglické, shromáždivši se v Gallipoli

a odtáhnuvši odtud do Varny utrplo hlavn nezdaenou výpravou do

Dobrue v tomto nezdravém podnebí, ješt než válka poala, ohromné
ztráty. A když po dlouhém pemítání nalezen konen bod, na kterém

by se mohla zasaditi velikánu, s nímž tém pl Evropy válilo, rána

smrtelná, když pikroeno k sevení nejmohutnjší snad pevnosti evropské,

Sevastopolu, tu teprve bhem jedenáctimsíného obléhání poznal svt,

jakými ohromnými silami vládne nejvtší stát evropský. Mnozí pošetilci

snili o tom, že Rusko pozbude zemí polských, uchonska a Zakavkazska

že pozbude úpln vší váhy mezi státy evropskými — a ejhle spojené

vojsko francouzsko-anglicko-sardinsko-turecké a „ozbrojená neutralita"

rakouská nemohly se po nesmírných vlastních ztrátách a po vyznání,

že již jen za svou est bojují, konen niím jiným honositi, nežli že se

na zíceninách jediné pevnosti ruské usadily. Za tuto ztrátu vzalo však

Rusko dostatenou náhradu, dobyvši na bojišti asijském Karsu. Z obou

stran uinno zadost „válené cti," a tak mohl dne 30. bezna 1856 býti

uzaven mír Paížský. Rusko odstoupilo Turkm hrdla Dunaje a úzký

pruh zem podél erného moe, vzdalo se protektorátu nad knížetstvími

podunajskými a nad kesany eckými v íši turecké, a vrátivši Turkm
Kars podrželo Sevastopol. Mimo to se zavázalo, že nechce zizovati

zbrojnice na erném moi, a že tam nebude míti více lodí válených

nežli Turecko. „Integritu" íše turecké však Rusko neuznalo, v emž
nalezlo zase v Prusku spojence. Za to zavázaly se Rakousko a moci

západní zvláštní smlouvou ze dne 15. dubna, že pijímají portu proti

Rašku ve svou ochranu. Sultán Abdul Medžid potvrdiv nanovo haty-

šerif Gulhanský pijal dne 26. ledna 21 kus, od Rakouska a mocí

západních jemu ohledn kesan v íši turecké a veejné správy ped-
ložených, a vydal u vci té hatyhumajum ze dne 18. února, jímž se

všechny tyto svobody po celé íši turecké u veejnou známost uvedly.

Provedení oprav touto listinou slíbených, jakož i polepšení stavu ráji
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kesanské ponechaly vítzné moci svojí péi a dohlídce. Devátá válka

Ruska s Tureckem byla u konce.

I my jsme na konci svého vypravování.

Mír Paížský, jakkoliv se dotknul co nejbolestnji hmotného bla-

hobytu všech stát, kteí ve válce Krymské bud pím a nebo nepím
se zúastnili, byl nutným lenem v onom pásm událostí, které svt
uvykl nazývati „otázkou východní." Že nemá Turecko tolik vlastních

sil, aby se mohlo mezi státy evropskými co celek samostatný udržeti,

jest nezvratným pesvdením vku devatenáctého. Již r. 1832 stálo nad

propastí; tenkráte zachovalo je divnou hrou osudu Rusko. Nebezpeí
opakovalo se r. 1839, a to zahrálo si na ochrance Anglicko a Rakousko.

Zkáza jistá hrozila však íši té r. 1854; nyní konen vešla v život

myšlenka, o kterou se již r. 1829 státníci anglití a Metternich marn
byli zasazovali. Turecko dáno do kurately evropské — a skutkem tím

otázka východní dozrála. Majíc nad sebou ochrannou ruku velmocí,

byla íše osmanská podrobena osudné zkoušce: zdali je totiž schopna

života a dovede sob vlastní silou zbudovati budoucnost, jsouc bezpena
ped vší pohromou zevnjší a majíc pojištnou pítomnost. Plynul rok

za rokem, uplynulo dvacet let po míru Paížském, a když nový rok

podal nové svdectví, že Turecko úloze, od velmocí na n vložené, do-

státi naprosto nemže. Za cizí peníze dala sob íše osmanská vysta-

vti v cizin nové lodstvo válené ; cizí inženýi vymili a cizí kapitál

vystavl její železnice, její telegrafy ; cizí dstojníci vycviili a evropskou

zbraní ozbrojili její vojsko a ohradili její pevnosti — ale panujícího

obyvatelstva nedovedl nikdo pedlati, to zstalo takovým, jakým bylo

ve všech dívjších stoletích, ponvadž hlavní initel, jenž národu osraan-

skému jeho zvláštní, nezmnitelný ráz vštípil, totiž islám, zstal od

dob Mohamedových až na naše asy ve své podstat nedotknut, odolav

po celé tisíceletí vzdlanosti kesansko-evropské. Turci mohou býti

bud tím, ím byli po všecky vky, co islám pijali, anebo pestanou
býti — tertium non datur. O nich platí doslovn, co ondy o jesuitech

bylo povdno : Sint, ut šunt, aut non sint.

Takovými však, jakými jsou Turci, na as další již zstati nemohou,

nebo nehled k niemu jinému : hlavních zdroj, z nichž každý národ

života schopný erpá svoje síly a v nichž nalézá neklamnou záruku

své budoucnosti, tch v íši turecké spsobem úžasným neustále ubývá.

Jest to na prvním míst poet obyvatelstva a hmotný blahobyt; tyto

argumenty, které nám podává statistika, nedají se niím odiniti. Tudíž

mže míti místo jen druhý len alternativy svrchu uvedené, a ten zní,

že Turci zahynou..

Aby se proces ten urychlil, o to postarali a starají se neustále

národové podrobení, z nichž stát osmanský všechnu svou svžest erpal.

Postavení ráje stalo se mírem Paížským zoufalejší, než bylo kdy ped
tím. Sjednocená Evropa kázala: „Vy nesmíte jho turecké se sebe

svrhnouti, ana jest celost íše této pod naší mocnou ochranou." A na

to ráje: „Jho turecké jest nám tžké, my ho nesneseme. Všecky sliby,

které nám padišach r. 1856 uinil, zstaly pouhými sliby, nebo Evropa
zaruujíc integritu íše osmanské na hlavní vc zapomnla : na zaruení
práv a svobod nám slíbených." A co se dlo v íši turecké pravideln
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ped r. 1856, to se dlo i po roce 1856 nepetržit až na naše dny.

Ráje hntená a tlaená nemohouc se na nikoho více na svt spoléhati,

hledala vždy vrného pítele ve svém handžáru.

Tak dokali jsme se nového všeobecného povstání v Hercegovino

a v Bosn, pak války srbsko-turecké, konen desáté války Ruska
s Tureckem. Majíce nadšenou v srdci víru, že jako dosud v djinách
lovenstva tak i budoucn vždy konen lidskost zvítzí, nadjeme
se a dvujme, že až bude po válce, zajásá již jednou dobrý genius

lovenstva : Finis Osmaniae !

eská emigrace r. 1741—42.

Podává

Fr. A. Slavik.

(Dokonení.)

Piseli od pruské vlády rozkaz, aby v eských školách nmecky
se uilo a tlo; avšak po delším usilování ukázalo se, že „pece tito

lidé (Cechové) lnou nesmírn k jazyku svému, a ponvadž obývají celé

vesnice jen sami, s jinými nesmíšeni, nemla snaha, uiti je nmecky,
dosud (do r. 1816) patrného výsledku."*)

Podobn dlo se pak v letech 1830—1845. Od roku 1830 se

mlo zase všemu ve škole po nmeku uiti, nesmlo se tam žádné

eské knihy užívati. Aby pak tím spíše mládež ponmena byla, usta-

noveni jsou na nkteré školy pouzí Nmci, a pokuta 1 gr. st. usta-

novena, kdy by dít jeden školní den bez podstatného dvodu do školy

nepišlo. Zavedena také ponmující nedlní cviení opakovai pro

odrostlé a nmecká kázání z poátku jednou za trnácte dní; pozdji
mly celé služby boží po nmeku odbývány býti. I musili echové
mnoho píkoí snášeti. „Co jsme byli od vyšších úad petrpli,"
<tžuje si na zaátku roku 1835 Husinecký uitel v tamjší kronice

školní, „to ví jen bh a my! — S utrpením skonili jsme rok 1834,

s utrpením zaínáme nový rok 1835. Pomry naše nepestávaly býti

trpkými a neutšenými."

Když ale echové svorn a vytrvale potlaování se opírali, osvd-
ujíce k milé mateštin neoblomitelnou lásku, nahlédli po letech (r. 1845)
opt úadové pruští, že ani tentokráte nemlo ponmování jejich

u eských vysthovalc úspchu. Ano naízeno jest od ministerstva

dne 23. ervna 1845, aby v eských školách náboženství a tení uilo
se liud toliko eským nebo dále nmeckým jazykem, a nmetí uitelové,

nenauili se esky, aby z eských škol odstranni a na nmecké pe-
sazeni hýli ; i povoleno, že se mohly zase jako díve služby boží a

") Zpráva superintendenta Wanstera ve Vratislaví dne ii<>. kvtna 1816.
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cviení v kostele eském beze vší pekážky esky odbývati. Na to

vyjádili zástupcové církví eských pání, aby bylo náboženství vyuováno
pouze po esku, ostatním pedmtm školním po esku i nmeku.

Souasn s potlaováním národnosti dlo se potlaování víry

eských vysthovalc. Pistoupivše totiž vysthovalci k vyznání refor-

movanému, jakožto eskobratrské konfesí bližšímu, lišili se podstatn
od ostatních evangelíkv: 1. v desateru božích pikázání, majíce za

druhé pikázání: „Nebudeš ani obrazu ani podobenství míti;" kdežto

u jiných evangelíkv jak u katolík jest: „Nevezmeš jména božího

nadarmo ; tchto pak deváté a desáté pikázání jest slouené desáté

pikázání eských bratí a reformovaných. 2. O veei pán lámou a

požívají reformovaní kvasný chléb, ostatní však pijímají hostie. 3. Pi
náboženských výkonech nemli kíže nebo svíek a v kostelích obraz. *)

Vláda chtjíc provésti sjednocenost státní církve ili unii, naléhala

zvláš od r. 1830, aby eští vysthovalci k ní pistoupili, a poruila,

aby se v eských kostelích nmecky, z poátku každých trnáct dní,

kázalo a cviení odbývalo, by tak i vírou i národností s Nmci jedno byli.

Církev Táborská, od Josefa Kaera (spisovatele eského) spra-

vovaná, a církev Husinecká, ízená pastorem Josefem z Tardy, trvale

odporovaly i tomuto nátlaku, až konen pruská vláda povolila, že

se mohly služby boží a cviení v eském kostele esky beze vší

pekážky odbývati. Koná se tedy v tchto dvou církvích bohoslužba

jen v jazyku eském po spsobu reformovaném; v kostelích nemají

obraz, svíek ani kíže. Církev Hradecká pak, akoliv se také vrn
držela eských služeb božích, pistoupila k unii a má v kostele svém
na stole kíž s obrazem Krista Pána a po jeho stranách svíce. A ve

Stroužném, kde pro rozdvojenost obyvatel nebyl do r. 1830 nižádný

kazatel ustanoven, sjednotily se ob strany, reformovaná a luterská,

po mnohém radní a rozmlouvání, že 1. ani luteriani podle augsbur-

ského vyznání ani reformovaní podle helvetského, nýbrž jedin evan-

gelití kesané podle samého evangelia býti chtjí ; že pi posluhování

veee nechtjí užívati oplatk nýbrž obyejného chleba, 2. že chtjí kíž
holý. bez rytiny, jako znamení kesanstva do kostela pijmouti a 3. svíek
jen v as poteby, totiž kdy by noního asu služba boží konati se

mla, rozžíti. **)

*) Viz Svtozor 1870 str. 22.

**) Na toto sjednocení teprve zaala konsisto a královské ízení peovati,
aby do Stroužného duchovní byl dosazen. I ustanoven jest za prvního
kazatele Josef Arnošt Bergman. Ten narodiv se dne 17. srpna 1798
v Zápudov u Hradišt nad Jizerou v echách, studoval na vysokých
školách ve Vratislavi; do Stroužného dostal se roku 1830 a pipojil

k úadu kazatelskému též uitelský; ml ale dle vlastního výroku
„mnohé boje s pedsudky zvyk starých, než jasnjší nahlídnost pro-

nikla a stará odbojnost vyznání zmizela." Peoval stále o lid svj,
pouoval jej a prospíval mu i v nebezpeích dle možnosti. Když
na p. roku 1832 také v tamjší krajin cholera vypukla a v sousedních
ddinách mnoho lidu zahynulo, ano mnohý píbytek celý vymel— když
dále roku 1834 následkem mnohých úmrtí i hbitov ku p. v Cenné
zvtšen býti musil a v Machov za 14 dní až 118 osob a v celém okolí

podobn smrt etných obtí uchvátila : zemeli ve Stroužném prvn jen
dva, r. 1834 pak nikdo. „Prostedky," praví sám Bergmann, „kterých
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Že církve ty posud odolaly mocnému nátlaku ponmovacímu,
pední zásluhou jest obzvláš onch dvou duchovních správc, Josefa

Kaera a Josefa z Tardy, kteí narodivše a vzdlavše se v echách,
vroucí láskou k národu a jazyku eskému nadchnuti byli a vysthovalce

své proti nátlaku tomu hájili, a sami pro to mnohá protivenství snášeti

musili. V následující zpráv o kazatelích a uitelích vysthovalou
eských budiž jim proto náležitá zpomínka vnována.

O nkterých kazatelích se dovídáme ze zpráv, ostatn dosti

skrovných, že se také piiovali o vydání knih vzdlavatelných, jichž

se zvlášt na poátku vystéhovalcm nedostávalo ; o nkterých ale kaza-

telích a uitelích sotva jména shledati mžeme. Promluvíme o kaza-

telích eských dle církví a asu.
Y Minst$rberku psobili luterští kazatelé Ondej Macher, o nmž

byla již uinna zmínka, Pavel Pinzger, který tam ješt roku 1765
byl a v listu ze dne 26. listopadu t. r. svdí, že se reformovaní

stále šíili; souasn do r. 1749 informovaný kazatel Václav Bla-
nický, o nmž výše povdno, že pro vysthovalce sebral znaný pí-
spvek v Holandsku, Švýcarsku a reformovaných mstech nmeckých
a s nimi do nové osady eské u Stelína odešel. Jsa rodem ech
byl nejprve mnichem, pestoupil pozdji v Berlín k vyznání reformo-

vanému, naež byl piinním pastora Gronaua poslán do Brém a Gró-

ning, kde po nkolik let studiemi se zabýval. Vrátiv se pak z cesty

své z Holandska, odebral se do Slezska, aby co ech krajany své

v Minsterberku navštívil. Vyvolen od nich za kazatele, snažil se, by
mezi spoluvrci sbírky pro eské vysthovalce konány byly, a oni si

vlastní osady založiti mohli.*) — V Minsterberce byl pak okolo r. 1800
eským kazatelem Jan Aug. Pokorný, jenž pichází v listech vyst-
hovalcv také s ponmilým již jménem Demuth.

Husincckou církev spravovali: Vácslav Blanický od poátku
církve této roku 1749 až do roku 1752, kdy do Hradce odešel, a

jsem s tímto velikým prospchem užíval a také s pomocí boží tak dobrý
úinek mely, byly: 1. Když se nemoc blížila, svolal jsem obec i mou
i katolickou, a pednesl jim nebezpeí života a povinnost, aby jedni

drahým kn pomoci byli; radil jsem, aby pro ten as nebezpeenství

do spolku vstoupili, tak aby se od ohce potebné Íky koupily, na nž
by každý piplatil, a já s nimi k pomoci pispíšiti cbci, ktei by toho
potebí mli. I pistoupili k tomu všickni, a já v as zaopatil pro-

stedky, totiž: k spaení rmenový kvt. nco bezového a nco listí

vrbnového. kapky opium, olej rmenový a vrbnový, samiakovoii masf.

2. slavili veei Pán. .">. Ponauil jsem je o znameních obyejné tu

nemoc pedcházejících a napomenul, aby jak brzy kdo takové znamení
ucítí, ke mne poslal." — Zídil pak i „bratrstvo odekuutí a zdrželivosti

ode všech koalecných nápoj,- založil r. 1*11 knihu pro životopisy
zemelých údu bratrstva tohoto, a sepsal také dle ústního vypravováni
lidu a* pamtí „Letopisy památných událostí evangelicko-kestanské
obce v Stroužnéni.- v nichž vypravuje hlavn o zpustošení ohce za

doby ticetileté války, stíhání od jesuitv a j. Mládež uil až do
roku 1835, kdy taní ustanoven byl první školní uitel a varhaník

Jií Kobr z Visy u Nového msta v Horním Slezsku. Za nho pi
(•házeli do Stroiižného k službám božím také mnozí evangelíci z Cech
až i na nkolik mil zdálí. (Letopisy. \ archivu Stroiiženskéra.)

•) Acta historico-eccl.siastica lil.
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jeho místo nastoupil kazatel Figulus, pravnuk Jana Amosa Komenského;
po tom kazatel Mojžíš, který podepisoval se také po nmeku Moses,

jako na p. v listu poslaném dne 11. prosince 1789 do Halle, peje
sob až 2000

v.
kancionál vydaných roku 1753.*) tvrtým správcem

tu byl Petr Šikora starší. Pocházel z Uher, byl nejdíve kazatelem

v echách ve Vysoké a Nebudželích, a vydal roku 1823 vrným potom-
km eských vyhnanc v hoejším a dolejším Slezsku, jakož i v Kladsku
a v pruském a ruském Polsku rozptýleným „Kancionál to jest knihu

žalm i písní duchovních, od rozliných muž božích Bratí eských
i jiných k vzdlání, probuzení a potšení církve Kristovy složených."

Nebylo onoho asu po nkolik let ani jedinkého exempláe eských
kancionál vydaných v Berlín r. 1753 a 1791 lze dostati, kterýchž

vysthovalci eští pi svých veejných službách božích v chrám i pi
domovních pobožnostech užívali; proto byl Šikora „i odevšad a nej-

astji prošen, a již jako donucován býval, co nejdív o to se starati,

aby pi každodenním rozmnožení lidu a nedostatku kancionál, tytéž

znova tlaeny býti mohly." **) Vydal ho dle Berlínského vydání z r. 1791,

„aby všechnm potomkm vysthovalc tato povinná pée a starostlivost

o jejich duchovní a vné dobré mocn k tomu posloužila, aby podle

žádosti i napomenutí apoštola sv. Pavla slovo Kristovo pebývalo nejenom

mezi nimi, ale i ve všech nich, bohat se vší moudrostí, uíce, vzd-
lávajíce a napomínajíce sebe vespolek žalmy a zpvy a písnikami
duchovními, s milostí zpívajíce v srdcích svých Pánu. Kancionálu toho,

nov vydaného ve Vratislavi r. 1850, podnes všecky eské církve ve

Slezsku užívají. Šikora zemel r. 1824 a po nm následoval Josef
8 Tardy. Narodiv se v echách v Libici u Podbrad 14. bezna 1799,

studoval v Praze, ve Vratislavi, v Berlín a Vitemberce, a byl r. 1824
zvolen za duchovního správce. Úad ten až do smrti své 16. dubna 1874
vrn zastával, psob ku vzdlání svých osadníkv a háje národnost

eskou, které hrozila již po druhé pohroma, a pro niž mu bylo také

mnohých píkoí snášeti. Zstal národnosti a víe své vren a nepestal

ani v pozdních letech po milé vlasti své toužiti a ji milovati. S velikou

radostí vítal píchozího echa a vyptával se na matiku Prahu, na

rodný kraj a známá v historii eské místa, rozhovoil se o pomrech
ve vlasti a eských vysthovalc. ***) Z dítek jeho proslul eský spi-

sovatel Heman z Tardy, vrchní rada církevní ve Vídni. Nyní prozatím

ustanoven jest tam kazatelem p. Chlumský, potomek vysthovalce eského.

V Bedichov Hradci úinkovali následující kazatelé: Václav
Blanický (1752— 54), ped tím v církvi Husinecké duchovní správce,

Jan JEndredi-Stettinius, z Uher pocházející, jenž psobil tu po 49 let

a zemel dne 27. února 1804 v 99. roce vku svého. Po nm ná-

sledoval syn jeho Jakub Bohumil Endredi-Stettinius a tolikéž až do

smrti dne 20. února 1819 (dosáhnul 63 let) církev spravoval. Za nich

vzrostl poet osadník Hradeckých velice tak, že nemohla neúrodná

pda všechny uživiti. Pomýšleli tedy, aby se jich ást jinam opt

*) Correspondence eských vysthovalcv v Museu eském. t

**) Pedmluva Sikorova k témuž kancionálu psaná v Husinci 21. kvtna 1823.
***) Za mnohou zprávu o nich dkuje mu spisovatel tchto ádk, když

r. 1868 a 1872 na vdecké cest své do Husince zavítal.
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vysthovala, a následující kazatel (od r. 1821— 1837) Petr Šikora,

syn pastora Husineckého téhož jména, zakoupil ti míle od Hradce

v okresu Veliké Stelice ást lesa a založil tu roku 1830 novou osadu

eskou, které po zakladateli dáno jest jméno Petrv Hradec (Peters-

grátz), také Petrovicc. Pispním téhož kazatele stalo se také, že

v Guttentagu zvláštní sho evangelický založen hyl a co filiální až do

roku 1S53 k Hradci náležel. Vbec byl (dle tamjší kroniky školní)

Petr Šikora svým osadníkm otcem pravým, uiteli pítelem a rádcem

dobrým, maje duševní a hmotné blaho církve své na zeteli. Zemel
dne 19. íjna 1837, jsa teprve 40 let stár, oželen ode všech obcí

svých. — Místo jeho nastoupil r. 1838 Ludvík Ajppenroéh. Tento

nebyl sice rozený ech ; avšak osvojil si jazyk eský v krátké dob,
i miloval obec svenou srden, staraje se též o její dobro. Míval

útrpnost a soucit s každým osadníkem, a když njaké neštstí pišlo,

hledával pomoci pro jednotlivce i celou církev svou. Po trnáctiletém

psobení v Hradci povolán byl dne 23. bezím 1852 do Medziboru,

a na jeho místo dosazen byl Jaromír Jan Šrámek, jenž zastával

úad kazatelský zde jen až do 20. února 1853. Dne 6. dubna 1853

nastoupil pak nynjší pastor Josef Storch, narozen 17. ervence 1812

v Roveiné na Morav v okresu Brnnském, bývalý správce duchovní

v Libštát v echách.
Vclkotáborskou církev spravoval co první kazatel Pavel Bohuslav

Kaluský, rodem Polák. Byl údem Jednoty bratrské v Polsku a zdržuje

se nedaleko Sycowa u vrchnosti Milcninské co vychovatel, seznámil

se tu s okolními echy, zvlášt pak když echové z Gošice a z jiných

míst do Sycowa, kamž každé tvrtletí polský knz bratrský picházíval,

k veei pán chodívali a Kaluský tu co diákon Jednoty bratrské ne-

zídka také kázával. A když oni echové vlastní osadu založili a

svobodn služby boží konati mohli, žádali s nejvyšším dovolením Jednotu

bratrskou v Polsku, aby jim Kaluský za duchovního správce dán byl.

Žádosti jejich ochotn bylo vyhovno. — Nejznamenitjší pak ze všech

kazatel eských vysthovalc jest Josef Kaer, spisovatel a horlivý

obhájce národnosti eské proti násilí pruskému onoho asu.

Narodiv se v ernilo ve u Králové Hradce dne 30. bezna 1802,

byl žákem Vácslava Klicpery na gymnasiu Královéhradeckém, potom velmi

blízkým pítelem Jana Kollara v Pešti. Skoniv bohoslovecká studia,

úinkoval v echách ve Kšelích a Vysoké a stal se roku 1830 du-

chovním správcem na Velkém Táboe, v dob, kdy nejusilovnji naléháno

bylo na ponmeni eských vysthovalc. 1 zastával se neohrožen

utiskované národnosti jejich, snažil se neustále, by jazyku mateskému
po právu uinno a zase volno bylo, v chrámu pán a ve škole milovanou

mateštinou se vzdlávati a bohu sloužiti. Proto snášeti musil etná

protivenství, a tu v dobách utrpení, stoje vytrvale a neoblomn proti

raocn>'ni nepátelm, toužíval asto po milé vlasti eské, zalkal žalostiv

a obracel se k hospodinu

:

„Vlasti! vlasti! jaké jsou to viny,

pru kteréž t:ik trpím nevinné?

Jaké híchy, pro nž v cisiné

vzdychat nutí osad tvoje syny v
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:

Pro že nemá — Bože pejediný!
Syn se krýt své matce ve klín?
Pro lká ech ve Slezsku, v Berlin?
Pro mu cpe Tent v ústa jazyk jiný?

Ty kdo pláeš v svt osamlý
na hbitov pro svou rodinu,

poslyš, já ti trudší novinu
povím, pro niž oko moje želí:

Aj, zde hbitov, na nmž národ cely

hyne kivdou cizích zlosyn!"

V duchu tomto vzdlával Josef Kaer také lid a dítky své, chtje
„eskou krev v nich zbuditi, aby i v cizin eskou myslí je hála;"
pstoval vrn milovanou mateštinu, podával rozliné lánky a básn
do asopisu Musea eského, do Hlas ze Siona, eskobratrského
Hlasatele, a mimo jiné náboženské a vzdlavatelné práce sepsal a

„drahému národu kalichovu v lásce své" vnoval epickou báse (143 str.)

velkou „Kalich, me a kíž" pod jménem Bratr Calixtus de Ense,

která teprve po zrušení konkordátu tisknouti se mohla a roku 1870
v Opav vydána byla. Ve všech tchto jeho skutcích a literárních

pracích jevila se vždy vrná láska k vlasti a národu, úinná náklonnost

k lidu, od nepátel utiskovanému. Sám nejvíce v té dob pronásledován,

utrpením seslabován, a nevda tu v opuštnosti, jak více má vlasti své

vdným se prokázati, v chudob v em jí prospívati, pje:

Matko drahá! odpus mojí mdlob:
já když nelze dobe initi,

budu aspo dobroeit tob!"

A v touze té po milované vlasti nežádaje si více, modlil se

:

Bože! dej, by byly složeny
k kostem otc pak i naše kosti!"

Vroucí toto pání však nevyplnilo se dobrému echu. Po 41 letem
psobení zemel náhle v cizí zemi dne 25. ledna 1871 ; ano nejen že

touha ta neuskutenna, hrob jeho má býti ješt zcela opuštn, za-

smušilé stromy lesní šumti budou na míst, kam uchýlili se r. 1749
eští vysthovalci. Pesídlit se za tchto dn, jak dále povdno,
osada Velký Tábor z památného místa toho na bývalé popluží Gohle

u Bralina. — Bude však zajisté vždy žíti vdná památka dobrého

pastýe Josefa Kaera v srdcích osadník Táborských a zasloužená

zpomínka bývá vnována i jeho innosti literární.

Uprázdnné místo kazatelské po nm nastoupil syn jeho J. Kaer,
ped tím viká v Bránici. Po píklad otce svého také vrn zstává
pi církvi Táborské, nepijímaje výhodných míst jinde mu nabízených,

a horliv peuje o duševní a hmotné blaho církve své, a mnohé
nesnáze a obtíže inny jsou zase eským kazatelm a uitelm pro

národnost jejich. —
Uitelové vysthovalou eských byli, jako za starších dob zvlášt

na venkov velmi asto se dlo, mužové, kteí jen ísti, psáti a nco
málo poítati umli, jsouce pi tom i emeslníky nebo hospodái;
v pozdjším ase pak jsou uiteli vzdlanjší, k tomu vychovaní lidé.

Avšak shledáváme mezi staršími uiteli eských vysthovalc velmi
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zajímavou osobu: Daniela hrabte z Vrtby, jeuž okolo roku 1770
zastával na Velkém Táboe místo školního uitele a obecního písae.

Pišel do Tábora, obdržel zde -tuto službu a zastával ji po. sedm let

;

odešel pak, aniž se vdlo, kdo vlastn byl, kam a jak odešel. Táborský

lid nevda o nm nic bližšího, jmenuje ho posud jen „kantor Vrba;"

avšak jednou listinou v archivu církve Táborské jest prý zjištno, že

tím uitelem byl onen Daniel hrab z Vrtby.*) Pedkové jeho pro-

kázali Rakousku mnohé a znamenité služby, a proto užívali té výhody,

že akoliv evangelíci byli, mohli pece statky v Rakousku míti ; Daniel

však, oddán jsa protestantismu, nepestával pispívati k tomu, aby se

evangelické uení a zapovzené knihy náboženské rozšiovaly. Proto

vypovzen byl z ech od Marie Terezie, zbaven všeho majetku, jme-

novit 30.000 tolar, které ml v jisté pokladn a jež mu vyhnanému
zadrženy byly. Kam z Tábora pak odešel, o tom není lze posud

zprávy najíti; toliko jeden dopis tehdejšího úadu krajského v Sycow
praví, aby zdejší uitel a obecní písa Daniel hrab z Vrtby strpení

ml, že Bedich II. královské komoe Vratislavské slíbil, že mu po-

stavení pimené jeho stavu zaopatí.

Za našich dn jest uitelem v Táboe Karel Šícha, jenž díve
v Husinci psobil, v ermín bratr jeho Bohumil, v Hradci Jan Zá-

kravský od r. 1834 a jeho syn Oskar, v Petrovicíck Stíbrný z Hu-
since a j. Nalézají se však mezi nimi také nkteí, jež dosadila pruská

vláda, jen aby eské školy rychleji ponmila, na p. v Podbradech
u Husince, kde jest asi 200 školních dítek, jmenuje se poslední uitel

sice ech, jest ale Nmec a jen v obchodu nkdy po esku mluví;

literatura eská jest mu zcela cizí; v Peni jest opt jakýsi Bohm
uitelem, pouhý to Nmec. Marn namáhali se osadníci ped lety, aby

eského uitele dostali. Byli vždy tím odbyti, že není pro Bohma
jinde místa. I ponémují mládež víc a více, tak že osada ta bez

pochyby asem se ponmí, zvlášt ana ze všech stran obklopena jest

Nmci a v posledních letech, hlavn od r. 1871 i na eské uitele

zase velmi se naléhá, aby usilovn eskou mládež odnárodovali.

Školní rada pruský dohlíží asto ke školám eským a mrzí se

mnohdy, že uitelé dti více neponmují. Neptá se po tom, emu se

dítky v jednotlivých pedmtech nauily, chce s nimi jen po nmeku
rozmlouvati o tom, co mu práv napadne, a když eské dítky nmecky
neodpovídají bud nerozumjíce neb i nechtjíce, vytýká a chce doka-

zovati uitelovi, že dti v niem neprosply. A poád ukazuje na

jistého ponraovatele, jenž prý za kratiký as z polských dtí Nmc
nadlal a za svou horlivost tyicet tolar dostal. — Nebée se žádný

ohled na pomry a nemožnost, a trýznni jsou pro to i staí zasloužilí

uitelé. Nkteí následkem stálého stíhání se rozmrzeli a pijali radji

*) Za návštvy mé v Táboe roku 1872 nebylo lze za nepítomnosti
v
pana

kazatele Kaera listiny té nalézti: však uitel taniji pan Karel Sicha,

jemni z nkterých sprav o vystnovaleckých osadách eských dkuji,
i v dopisu svém dne 20. srpna l.s7.'> svdí, že ji sám (ped 18 lety

tedy) r. 1855 v rukou ml a mnohokráte peetl. Obsah jest mu velmi

znám, jen datum vyšlo mu z pamtí. Ze starých lidi jen jeden mohl
tehdy povdti, te otec jeho chodil k Vrboví do školy. Ostatn srovn.

p. Herm. z Tardy Památku r. l*'i:! sír. lir,.
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místa v nmeckých krajinách; uvdomlejší a vytrvalejší však i za tch
nespravedlivostí a útisk zstávají pi vystehovaleckýck osadách. Ve
školách uí se te všemu po nmeckif, i ve zpvu mají se pouze n-
mecké písn zpívati. A nkteí uitelé jen jako pod ukrádkou uí také

po škole esky a eským písním, vštpujíce pokud mohou lásku k jazyku

eskému v útlá srdce své mládeže. Chvílemi i ti mají starost, jak se

jim dále povede, „když nadje na lepší asy není, ano poád ostejší

rozkazy jich docházejí." „Naše jediná nadje jest," praví tu, „že pán

bh pomže dále, jak až posud pomáhal."

Uvdomlejší kazatelé a uitelé hledí udržovati národní vdomí
i mezi odrostlejšími ; nebo vnucenými uiteli nmeckými zavádí se ve

škole i v nkterých rodinách užívání jazyka cizího. K tomu pomáhá
mimo školu zvlášt vojenský stav, do nhož každý spsobilý muž
vstoupiti musí, pak i smíšené manželstvo s nmeckými ženami, ím dále

tím vtší obchod s okolním obyvatelstvem nmeckým, jakož i vzdálenost

od eské vlasti a jedné církve od druhé. Leží na p. Husinec od

eských hranic za Náchodem 12 mil, a tolikéž mil jest i od Hradce

a Tábora vzdálen, tak že tyto ti církve pro takovou vzdálenost ve-

spolek se nestýkají, a jedni o druhých dobe vdí.

Posud zachovaly národnost eskou následující církve a osady

vysthovalecJcé, majíce bu vlastní školy nebo k jiným pipojeny jsouce:

I. Církev Husinecká u Stelína, jež ítala roku 1846 2500,

r. 1868 2650, r. 1876*) 2860 echv, obsahuje tyto osady:

1. Husinec s rodinami usazenými ve Stelín, má vlastní kostel,

školu (220 šk. dítek) se dvma uiteli, ke 1300 echv,
2. Podbrady Horní se 300 obyvateli,

3. Podbrady Prostední s 360 obyv., má eskou školu,

4. Podbrady Dolní r. 1868 s 180, r. 1876 s 208 echy,
5. Pen s 110 echy a vlastní školou nyní ponmující,
6. Toeppendorf s 310 echy,
7. Eichwald r. 1868 s 100, r. 1876 s 135 echy,
8. Melta s 107 echy.
II. Církev Hradecká v Opolském kraji, ítala roku 1846 2100,

r. 1868 2247 a r. 1876 2251 ech; k ní náleží:

1. Bedichv Hradec, má v 118 domech 1350 obyvatel, kteí

se živí nejvíce tkalcovstvím a obuvnictvím, roznášejíce a prodávajíce

sami výrobky své po krajinách okolních na trzích a po domech, ana

pda neúrodná nestaí k jich uživení. Kostel šindelem pokryt a

s devnou vížkou vystavn r. 1768; do školy chodí do I. t. 137,

do II. 150 dítek.

2. Ohradenka na téže mýtin u Hradce severovýchodn má tyry
rodiny.

3. Chobie v téže stran se 3 eskými rodinami.

4. Lubín (Sacken), filiální církev, v Opolském kraji, taktéž od

eských vysthovalou r. 1778 založena. I jim chtl král Bedich II.

vystavti kostel vlastní ; než oni nechtli kostela míti, ani vlastního

*) Viz asopis eského Musea 187G sv. III. i. „Mnoholi jest ('echu.

od A. V. Šenibery.
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správce duchovního, pravíce, že prý jim dostaí, když jim uitel postillu

pete. Proto dáuo díví, již od vlády k stavb pipravené, do blízké

osady Nového Kupu a zde kostel vystavn jest ; v Lubín leží posud
prázdné místo, kde kostel a fara státi mly. Okolo roku 1832 vyst-
hovala se odtud skorém tetina obyvatelstva do Zelová v ruském Polsku

;

ást jich ale vrátila se zase. V Lubín bylo r. 1868 ech 345,

r. 1876 pak 273 ; mají vlastní školu pro svých 118 dítek, jež odr. 1869
uí p. Wolter, rodem z Dolních Podbrad u Husince. Služby boží

koná tu kazatel Hradecký tikráte v roce jazykem eským, avšak kest
a oddavky odbývá pastor z Karlsruhe.

5. Petrovice ili Petrv Hradec, také filiální církev, jihovýchodn
3 míle od Hradce pi Velikých Stelících v horním Slezsku, osada za-

ložená od Petra Šikory mladšího. Koku 1830 vysthovalo se z Be-
dichova Hradce asi 50 rodin; mnohé pak roku 1832 odebraly se

s Lubínskými do Zelová, z nichž ale také nkteré zase sem brzy se

navrátily. Místa jejich zakoupili a zde se usadili Poláci, kterých je

nyní tetina obyvatelstva. ech r. 1868 bylo 552 (r. 1876 pak 696);
mají vlastní školu s 127 dítkami, shromažují se každou nedli k ná-

boženskému cviení ; služby boží konává tu kazatel Hradecký tyikráte
v roce, ale kest odbývá se ve Velikých Stelících.

in. Církev Táborská v Sycowském kraji a na hranicích polských

mla r. 1846 pes 1300, r. 1868 1350, r. 1876 1250 echv, kteí
mluví jen esky, ale skoro každý umí také polsky, ano celé okolí

polské jest; nmecky málo kdo rozumí, nescházeje se s Nmci.
1. Velký Tábor, mezi Sycowem a Bralinem v lese založený, ítá

570 ech, má svj kostel devný z r. 1775 s devnou vží a dva

zvony, školu 160 s dítkami.

2. Malý Tábor ili Tábrek (ili Žižka) s 160 obyvateli.

3. ermín s 470 (r. 1876 prý 400) echy, vlastní školou pro

svých 120 dítek.

4. V Poznasku sousedním v obcích Natki, Útrata, nejvíce ve

Vernikenpolu, která s Malým Táborem a ermínem hranií, ke 150 e-
chm v 25 rodinách, které se k Táborské církvi hlásí.

IV. eská církev Zelowská v ruském Polsku povstala z rodin

opt se vysthovalých z pruského Slezska z Tábora, Husince, Podbrad,
Hradce a j. okolo r. 1802. Zpoátku nemly nižádné duchovní správy,

roka 1816 dosáhly pak od vlády pruské svolení, že eský kazatel

Husinecký mohl je jednou ron navštíviti a jim posluhovati. K. 1817
bylo v Zelow pes 700, *) nyní asi 2800 obyvatel ; v okolních osadách;

Zelvku, Poždnici, Josefatov, Bujnách a j.**) asi 1200 ech, kteí
s onmi církevn spojeni jsou.

Veliký Tábor jest pak letošního roku 1877 pesthován dle smlouvy,

kterou panství Sycowské s osadníky bylo uinilo.

Mimo práva totiž a výhody, které král Bedich II. roku 1749
Táborským osadníkm udlil, bylo vždy tmto dovoleno, aby si pro své

domácí poteby z okolních les v urité dny sbírali suché díví. Obyej

*) Archiv církve Berlínskt'.

**) Viz asopis eského Musea 1H7<; sv. III. str. K)l.
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ten ale znelíbil se nynjšímu maj etniku panství Sycowského pánu Bironu

Hurónskému, jemuž lesy ty náleží, a poal vyjednávati s osadou, aby

se z les pesthovala, a místo ní aby zase les vysázen byl. I nabídl

osadníkm na výmnu z popluží Gohlc u Bralina, pl míle od Velikého

Tábora vzdáleném, tolik úrodné pdy, kolik katastrální obec Veliký

Tábor uprosted lesa mla; osadníci pak aby zavázali se, že se vzdávají

onoho nároku na díví v lesích vrchnostenských, a že si veškerá stavení

svá devná na vlastní útraty, taktéž i kostel, faru a školu za pomoci

vrchnostenské, pesídlí a svj dosavadní majetek vrchnosti postoupí.

Vidouce vysthovalci, že pda jim nabízená jest mnohem úrodnjší nežli

jejich, že „tam vyroste na jednom záhon tolik, jako u Tábora na

tyech záhonech," svolili k oné výmn. V lét 1873 mla celá obec

i deputovaní pro kostel, školu a faru, na Táboe hromadu ve škole

jakož i u Bralina s ustanoveným komisaem, a jednalo se hlavn o to,

jak se Táborští o novou polnost podlí. A všichni se jednomyslné

na tom snesli, že nové místo rozdlí se na 58 stejných ástí, tak aby

nemla jedna vtší cenu druhé, by mezi všemi podílníky byla rovnost,

a zárove i kivda nyní napravena, která se starým rozdlením nkterým
hospodám uinila ; neb akoliv u tamjších živností jest velmi roz-

dílná cena a hodnota, musili pece všichni od poátku až dosud stejné

dan platiti, kdo ml nejlepší, kdo dobrou i kdo špatnou pdu. Pso-
bením kazatele p. Kaera bylo vše v dobrot urovnáno a pesthování
celé osady na rok 1875 ujednáno, kterého roku o sv. Jan nájem

onoho popluží došel. Vrchnost byla smlouv té povdna a slíbila

osadníkm pomoc u pestavování jejich stavení, zvlášt kostela, fary

a školy. Zvolená komise mla pak úlohu, aby útraty pevezení a pe-
sthování všech budov ustanovila, by dle toho žádost o podporu i k vlád
podána byla.

Na podzim dne 8. listopadu 1875, když nové místo na 58 stejných

díl bylo rozmeno, tahány jsou losy, a každý hospodá dostal, co

sob losem vytáhl. A druhého dne potom byla každému jeho pole a

luka ukázána.

1 zaali nkteí hned po velikonocích roku 1876 devné pí-

bytky své na Táboe bourati a na nové místo pevážeti; ostatní po

svatodušních svátcích, a zbylo tam na konci téhož roku asi 12 stavení,

která posléze mla na jae r. 1877 pevezena býti. Kostel zstane,

dokud nebude nový vystavn. Faru ponou z jara 1877 stavti, do

kterého asu bude zatím škola hotova. Bude to pkné a prostranné

stavení pro dva uitele se dvma uírnami, z cihel vystavné a taškami

kryté, jak se te vbec školní budovy v Prusku staví. Pan Biron

Kuronský dal všecky cihly a vše díví, a jest nadje, že vláda dá

ostatní. Osadníci jen vozí stavivo, a i to vrchnost svými povozy

z veliké ásti inila.

Pomoci jim poskytlo ministerstvo orby, darovavši 3000 tolar

ku pestavení posvátných budov
;

provinciální výpomocná pokladna

pjila 10.000 tolar, z nichž budou platiti 6'7°/ a za 32 léta celý

dluh umoen bude. Každý hospodá dostal z toho 53 tolary darem
a 140 tolar pjky; avšak to nestailo, a lidé se zadlužili. Aby do

lichváských rukou nepadli, slíbena jim další pomoc ze státní pokladny
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3000 tol. a z výpomoené provinciální též 3000 tol. Než pece jsou

rádi, že dostali se z dívjšího píseného místa na úrodnou pdu,
doufajíce, že pilnosti a spoivostí asem vše zapraveno bude a že se

jim lépe povede.

Nová osada jejich podrží jméno Veliký Tábor. Leží tvrt hodiny

cesty západn u Bralina po obou stranách železnice, podobn jako

Nová Ves u Postupíma. Staveni, každé uprosted pozemku píslušného,

adí se podél rovných širokých cest, tvoíce dv návsi, z nichž hlavní

jest na severní stran železnice. Nová pole jsou vesms plotem ohra-

niena, a pi domech zahrady zakládány, tak že jest celek pívtivý

a bude cestujícímu poskytovati milý pohled, až bude vystavjí i kostel,

pro njž jako pro faru a školu jest ustanoveno velmi pkné místo na

hlavni návsi. Kostel ale pone se stavti teprve roku 1878, a než

bude zbudován, chodí osadníci k služhám božím na starý Tábor, kdež

otcové jejich útulku nalezše, pochováni jsou.

Na Krvavém Kameni.

Vypravuje

Alois Jirásek.

(Dokonení.)

III.

Dokud císaské vojsko rozloženo bylo až ku Ršav a tím až po

toto místo eku ovládalo , nebylo žádného nebezpeenství pro onu

obsádku 280 muž pluku hraniáského. Když ale vojsko turecké

u Župánek severozápadn od Ršavy na císaské udeilo, a generál

1'apilla ustoupil, zmocnili se Turci Dunaje u Ršavy, odkud voln až

po jmenovanou jeskyni rozjíždti se mohli. Proto picválal za msíné
noci kurýr do tábora Píseckého praporu a proto ješt té noci vytrhl

major Stein, aby se svým praporem Veteránskou jeskyni obsadil a ji

proti všem možným útokm bránil. Byla nyní Turkm jedinou pe-
kážkou na Dunaji, který stj co stj pro sebe volným míti chtli.

Méli nemalý poet lodic válených, které by jim, kdy by dále rozjeti

se mohly, za války proti císaským znané posloužily

Ale Veteránská jeskyn byla železnou branou, pro kterou dále

proti vod odvážiti se nemohli. Kdy by dla za jejím opevnním undeli,

kdy by posádku poteli a svou tam dali, pak by mohli voln až po

Blehrad. Ale tam za tím náspem a železnými vraty také dobe vdli,
CO na jejich vytrvalé obran záleží.

Záhy /. rána, když se rozbeskovalo, vrátil se již major Stein

z obhlídky, kterou byl v zásekách a v redut vykonal. V jeskyni ml
pokojík, vlastn místeko oddlené od ostatních pikrývkami a stano-

vými stnami. S ním pebýval tam setník Sekerka.
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„Dosud všechno ticho, pane setníku, ale co nevidt se ohlásí.

Stráže slyšely z veera k východu i na plnoc daleký hukot."

„To si klestí cestu k nám."

„Toho se obávám. Tady od vody — hra, a si rozbíjejí ela o skálu.

S tmi hochy udržíme se teba nkolik msíc."
„Oh ano, kdy by zásob bylo; Mysl dobrá u všech. Jsou jako

jindy a rádi by už jednou toho Turka uvidli."

„I ti tam v redut. Ale tch tam není dost."

Ješt chvíli radili se oba dstojníci, pak když vojsko svoláno a

pehlednuto, promluvil major nco málo po nmeku, nevládna jak

náleží jazykem eským. Nato postoupiv starý setník Sekerka v elo
zahovoil k Píseckým hochm jejich eí. Pipomenul jim na dležité

postavení a úlohu, kterou mají, na est vojanskou a pipamatoval je

na hrdinské boje, které tu již s Turky nepáteli svedeny.

„Máme hájiti tu skálu, které íkají krvavá A tedy znova zbarví

se krví tureckou. Prvé než by jí Turci dostali, to nech radji rozleje

se tu naše krev!"

Kolem rozlehlo se jako výstel hímavé hurá ! a nad hlavami

zakmitla se puška, jíž nejeden voják u váleném nadšení zamával. —
ady rozpuštny, jen oddlení urené, aby sesílilo posádku v re-

dut, ekalo zbra majíc u nohy. Z našich známých byl v nm onen

voják, jenž ml ervenou jizvu na nose. Hovoil se svým krajanem. —
„Nejspíše, že mluvíme spolu naposled," pravil vážn ale klidn.

„Ale jdi — Budeli zle, ustoupíte sem. Na všecko se ern díváš —

"

„lovk neví, ale pro všechno. Slyšíš, pijdešli dom, a já ne,

vyi bratrovi, že svj podíl penechávám Toníkovi, to je nejmladší

jeho syn, a pozdravuj všechny nastokrát."

„No, nepjduli díve na vnost."
„To na mne tam pokáš."
V tom zaveštly dudy a všichni zavýskli, až uši zaléhaly. Ze

stanu majorova vyšel nadporuík, velitel oddlení, jenž tam poslední

rozkazy pijímal. Pedstavený jeho a dstojníci tiskli mu srden ruku.

On pak postaviv se v elo své družiny povelel zvuným hlasem.

Vojáci naposled se ohledli, druhové ješt jednou si pokynuli a

již pochod ! Buben rachotil a dudáek spustil veselou notu, kterou je

na kus vyprovázel.

Dopoledne minulo, aniž se co neobyejného pihodilo.

Pozd odpoledne stál Holec venku za náspem na stráži. Od verej-

šího veera byl spokojenjší. Rodiové ovšem zemeli, ale on nebyl

doufal, že se s nimi shledá. Bylo mu líto ubohého otce, jehož kosti

v daleké cizin odpoívají, líto mu matky, tolik vytrpvší. Ale zemeli

pro víru, která v rodu jejich i nadále vyznávána a hájena bude. A kdy

pomyslil, že kdy by se snad dom vrátil, Baruška by se od nho ne-

odvrátila, že nyní na vzpomíná, tu vyjasnilo se v mysli zasmušilého

vojáka, jemuž puška v ten okamžik byla skoro tak tžkou, jako za

prvních dn, kdy mu ji násiln do rukou vtiskli.

Byl se již s vojaninou jak tak smíil, to jest, uvykl na ni a ne-

doufal, že kdy domov uvidí. Ted však zatoužil po nm. Rád by to



Na Krvavém Kameni. 903

dvátko, ,,tu malou sestiku," uvidl a s ní aspo slovíko promluvil.

— Tak rozmýšleje stál ua stráži a vyhlížel pes násep ven.

Nad ním trela skála vrhající chladivý stín. Dunaj leskl se v zái
palivého slunce. Naproti za ekou vypínaly se skalné stny pravého

behu, na nichž tu tam koví neb osamlý stromek se zelenal. Jen

v pozadí bylo vidti háj jako modravým závojem zahalený. V dusném
parnu nehnul se ani stromek ani kovina, a bílý obrovský mrak za

skalami jako by unaven dlouhou poutí odpoíval. Vypínal se za nimi

na tmavomodrém nebi jako snžný vrch.

Mrtvo, ticho.

Holec vytrhl se z myšlenek o seste i dudákovi a ze svého pozo-

rování, an stín nad ním náhle vzrostl. Od plnoci vyvstal erný mrak,

jenž pes Krvavý Kámen se pevaliv, rostl a se šíil, až tmavou peru
svou k druhému behu peklenoval. Zpod toho kídla vyrazil vítr.

Po dusném vedru nastala boue. Nebe se zatáhlo a v skalách

rozlehlo se první hímání. Chladivý déšf se spustil a vítr rozhánl
jeho proudy. Holec díval se na eku a na protjší skály, jež rázem
poteinnly. Do pat jejich šlehaly pnící se vlny, v rozpuklinách klátily

se stromky, tetelily se koviny a nad tvrdými ely skal v dál valila

se erná mrana jako obrovské legie duch.

Hímání a déš neustávaly; asem ozáil eku i stny siný blesk.

Vojáci halili se v plášt hledajíce, pokud služba dovolovala, písteší.

Zdálo se, že Holce toto vše baví. Neumdlen hledl ped se, až rázem

se rud zablesklo a šerem zahímala rána.

Holec spustiv od líce kouící se ješt pušku, oznamoval šikovateli

:

;
,Lod! u

Jak výstel se ozval, chystaly stráže zbra, trouba zahlaholila

na poplach, a v jeskyni skoili všichni na nohy chápajíce se zbraní,

aby pohotov byli.

Major sám pichvátal ku strážím. Spatil tureckou strážnou lod,

která byla díve nežli bouka se strhla, vyplula. Maje dalekohled k oku
pitisknutý za chvíli bedliv ji pozoroval, mezi tím co mužstvo u dl
k rán se pihotovilo.

V tom šerem rud zablesklo a skalami zahuel dlový výstel.

Major sal klidn sklo od oka a usmívaje se zakroutil hlavou.

„Škoda prachu!"

Nepátelská koule padla ped opevnním do vody. Vítr rozehnal

bílý kou a lod držíc se tsn protjšího behu, hledla získati výhod-

ného postavení. Bylo patrno, že správce její v tch místech dobe po-

vdom. Stráže za náspem ped jeskyní výhodn se kryjíce chystaly se

k rán. Déš zatím ustál, však erné mraky honily se neustále ve

vlhkém vzduchu.

V jeskyni Veteránské byli všichni pohotov.
„U všech také, kdy by už zaíti chtli!" huel Nehyba.
„Rád bych už vdl, jak takový Turek vypadá," ozval se jiný.

Sotva doekl, zahmla opt rána z dla.

„To hovoilo naše!"

Hned na to ozval se venku válený, jásavý pokik. Spatili na
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nepátelské lodi zmatek; koule neletla zajisté nadarmo — Major
spozoroval, že Turci obracejí, aby se mimo dostel dostali. Z jeskyn
vypálili sice ješt jednou, ale lo plula již po vod dolu a za nedlouho

zmizela v šeru.

„Njak jí kídlo porouchali."

„A je po práci!" povídal Mandát, také na stráži stoje, a setásal

dešovou vodu se svého klobouku.

Boue pešla, nebe však zstalo zataženo. Vzduch se voln ochladil

a dýchalo se volnji. Stráže vystídány. V jeskyni praskaly vesele ohn
a vojáci pochutnávali si na veei. Rozumí se, že hlavním a všeobecným
pedmtem dnešního hovoru byla výzvdná lo turecká. Skoro celá

Sekerková setnina skupila se kolem Mandáta, který asi po tetí za

ten veer dkladn a obšírn líil celou událost. Byl tento dlouhý

voják nejen u své setniny, ale u celého praporu dobe znám pro svou

postavu, žaludek a ústa. Vypravovali dobe a byl jako setninským

bavitelem. Kdekoliv ped tím leželi, a v pevnosti, mst nebo nudné
vsi, ukrátil druhm svým nejednou dlouhou chvíli vypravováním nebo

zpvem. Uml písní na kopy a to takových, že žádnému povdomý
nebyly. Pam ml neobyejnou a pohádek všelijakých vdl, že kdy
by každého veera teba nkolik vypravoval, do roka by zásobu svou

nevyerpal. Ml „dar ducha," jak íkali a zddil jej prý po matce.

Mli doma „špalíek" a v tom byly ty staré písn a všelijaké to íkání.

Mimo Holce nevyrovnal se Mandátoví ve tení žádný. Vlastn se

Rejhanec jmenoval. Nebylo však pohádky nebo jiného vypravování vbec,
aby do toho nevpletl: „Král vydal mandát" nebo: „I pišel mandát —

"

a z toho ml svou pezdívku.

Dnes smáli se vojáci, že aspo turecké devo vidli a nkolik
Turk. Toužila už všecka armáda, že tak dlouho stojíc v poli, dosud

nepítele nevidla.

„Víte," rozkládal Mandát, „kdy by nebyli Laudona odstrili,

všecko by jinak chodilo. Ale to máte tak : Laudon je voják od kosti

a neumí u dvora hbet ohýbat. Tam ti hladcí panákové vojn neroz-

umjí. Když zaala, myslil si každý : No, tenkráte nás Laudon povede

!

A tu pišel mandát a Laudon musil stranou."

Všichni na ten mandát tak zvykli, že si ho ani nevšimli.*

„Ba že tam u dvora dlají, co chtjí. Armáda krvácí, vyhrává

konen a tam — eh — Však on by Prus také Slezsko neml, kdy
by páni ode dvora nebrali — inu — Laudon by byl Slezsko ubránil

a nehorázn se prý rozlobil, když se u dvora s pruským králem smlu-

vili. Když to uslyšel, sedl práv na koni a tak se rozhnval, že zlostí

stiskl svému koni kolena do hrudi, až valach se svalil a vícekrát nevstal."

Bále rozkládali vojáci vespolek mínní svá a úsudky o velitelství

a generálích, až prošedše adou od nejvyšších zavadili o setníka Sekerku,

kterého milovali. V tom z jiné skupiny nkdo zazpíval: „Zadudej

dudáku, zadudej, nebo mn ty zlatý dudy dej!" Jeník Podrazilv po-

rozuml tomu pobídnutí. Ihned perušiv hovor s Holcem, s kterým sedl.

sáhnul po svém nástroji a spustil tutéž notu místo odpovdi : „Nežli

já ti zlaté dudy dám, radji ti na n zadudám!"
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Veteránskou jeskyní šumly a zvuely hlasy jako mocný bzukot

vel; tu tam hlasit se zasmáli, jinde zpívali a ze všeho toho zmate-

ného a rzného hlasu vynikaly zvuky dud Jeníkových.

Setník Sekerka maje ruce na prsou skížené procházel zvolna

jeskyni tu tam se zastavuje a s vojáky rozmlouvaje.

ervené tváe Feliznovy zbarvil už plamenný nach a starý desátník

smál a notn se veselil. Práv propovdl pirovnání, že jsou v té

jeskyni jako svatovácslavské vojsko v Blaníku.

„Ty vejvodo Vašku!" smál se šikovatel. „Ty bys byl rytíem.

Ti tam z Blaníka vyjdou, až bude nejhe, a ty bys také asi odtud

nevylezl a ekal tam u sud!"
„Co, já? Turka se bát, ty ze mhy upletený?"

A už ho mli. Pimhuoval oi, škrtal zuby, a když pak Turka

pominuvše uprchlou ženu na mysl mu pevedli, tu ervenal jako krocan,

a spoteboval velikou hojnost mhy, jehlií, chamrad i jalvat, k nimž

kamarády své pirovnával a jimi je astoval. —
Druhého dne ped polednem sedl major Stein s nkolika dstoj-

níky, mezi nimiž byl setník Sekerka, ve svém stanu. Radili se a po-

ítali. Bylo jisto, že Turci dlouho na sebe ekati nedají. Co se útoku

jejich z Dunaje týkalo, o tom shodovali se všichni, že není se eho
báti. Jeskyn byla pirozenou tvrdou pevností, o jejíž stny odrazí se

všechny koule nepátelské. Vchod pak byl dobe zatarasen a opevnn,
tak že ani tu nebylo patrného nebezpeenství. Však zásoba steliva

a potravin nebyla taková, aby posádka mohla vydržeti dlouhé obléháuí.

Major sice oekával doplnk, jenž co nejdíve od hlavní armády pijíti

ml, a skoro všichni se tšili, že ješt v as dojde. Jen setník Sekerka

mínil, že už pozd.
„Generál Papilla ustoupil. Turci ho dále potlaí, zárove ale

pošlou oddíl, jenž by nás od armády odízl. Toho zajisté neopomenou,

tak na hlavu padlí nebudou —

"

„Ovšem — ale trnáct dní dobe vydržíme a za tu dobu nás

vybaví."

Sekerka neodpovdl, ale na tvái jeho bylo patrno, že jest jiného

mínní. V tom vstoupila zaprášená ordonance, jež byla z reduty pi-
chvátala pinášejíc zprávu od svého velitele. Když všecko povdla,
zahuel Sekerka: „Vždy jsem vdl — !"

Hlídky z reduty vyslané, aby vypátraly nepátele, oznamovaly,

že silný oddíl vojska tureckého blíží se ku Krvavému Kameni, jejž

obklíiti hledí. Postoupily sice dosti daleko, ale- rausily couvnouti ped
nepítelem, jehož pesile další pochod zameziti darmo se snažily. Cenily

nepítele na nkolik tisíc, a major Stein v redut, v zásckáeh i v jeskyni

fieho všady i se statnými hraniáry neml ani tisíc muž! Nad to

pirazí Turci od Dunaje!

Tou dobou, co páni dstojníci rokovali, stála tlupa vojínv uprosted
jeskyn pojednávajíc o pedmtu dosti dležitém. líešili otázku uinnou
mladým druhem, holobrádkcm, který jakživ v olmi nebyl, totiž: krvá-

cíli lána opravdu jen do slunce západu ? Mladý voják odvolával se n;i

starého vysloužilce z válek pruských, jen/ mu to byl ujistil. Zkušení

se tomu smáli, jiní ale zastávali.
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„Pestane ovšem krváceti, doj dli ješt ped slunce západem krev."

„Ale to máš u zvíat také tak. Utni hadovi ocas a bude se ten

kousek svíjet a mrskat sebou, jako celý, živý had
;

jak ale sluníko
hory se chytne, stulme a je mrtev.*

Ale Nehyba nedal se tímto tak sebevdom proneseným dvodem
zmásti.

„No brachu, smál se, až ti turecká kulka nohu urazí, bude ti

do slunce západu rejdovák tancovati."

Všichni se dali do smíchu a hada neodvážil se nového útoku.

. Holec maje pokdy vyhledával i tu stinný koutek, kdež nyní Pod-

razil mu tovaryšil. Smíil se dokonale se synem sousedovým, jehož

rodie matce jeho v poslední hodince tak obtav sloužili. Nemiloval

sice spolky a hluné druhv zábavy, ale jsa srdce citlivého rád se

sdlil a upímn pohovoil. Dosud se všech straníval, nemaje k nikomu
dvry. Nikdo by mu neporozuml. Te mohl se vyptávati a sám vy-

pravovati. inil tak nyní, kdy píležitost se naskytla a jak se podobalo,

vypravoval Jeník s takou chutí, s jakou Holec naslouchal.

Nejastji hovoili o Barušce. Kristián ml na mysli to plavovlasé

dvátko s živýma oima — pamatoval si o ní všecky, jinému krom
Jeníka lhostejné píhody, jakých v dtském vku mnoho, slyšel dosud

v duchu její roztomilé žvatlání, slovem utkvla mu v duši jasným,

živým paprskem, kterýž šero let zatemniti nedovedlo. Jeník pak líil

pannu dosplou, slinou, vypravoval, jak si trpliv u zlé tety vede a

zhusta zabhl píliš ve svém vypravování, až se zamlel, tak že i v tako-

vých vcech nezkušený Holec vše záhy prohledl.

Bylo zrovna tou chvílí, kdy vojáci spor mli o krvácející rán,
an Kristián, když dudák opt vypravuje se zamlel, jemu ruku na rameno
položil, a pravil: „Vi, ty máš Barušku rád?"

„Mám —" odtušil upímn Jeník. „Snad nemáte nic proti — ?"

„Kdož ví?!" a tvá Holcova opt zvážnla. „Víš, pro nechtla
Baruška matce knze zavolati? Víš, co s matkou dlouho do noci hovo-

ily?" A neekaje na odpov, dodal vážn hled na mladého krajana :

„Protože je adamitkou, jak vy to jmenujete, ili že vyznává pravdu

boží jako moji rodie a hrstka našich souvrc; o té pravd boží

vykládala jí nemocná matka v noci u vás na pd —

"

„Myslil jsem si
—

"

„A tys nepestal ji milovati, nebáls se adamitky?"

„Žádné dve naší víry není tak hodné jako ona, a ta víra, myslil

jsem si, není tak zlá, ponvadž kdo ji ví, sami hodní lidé jsou. Pak
jsem se tak tuze o to nestaral — " dodal upímn a neekl, žemel jen

Barušku na mysli, ta že mu vším.

„A sama ti nikdy nic neekla?"
„Byla by se mn, myslím, se vším svila, nebo asi dva dni ped

tím ekla mi veer, že mi nco dležitého poví. V tom mne odvedli —

"

„A nemluvils s ní?"

„Když v noci chalupu naši obstoupili, skoil jsem lomenicí s pdy
na dvorek a utíkal jsem, ale dohonili mne zrovna u tetiny chalupy,

zrovna u Barušiny komrky. Zavolal jsem na ni, a jak jméno uslyšela,

ihned k oknu piskoila. Dráb mi nedovolil, abych se s ní rozlouil,
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ani ruku jsem jí podati nesml. Slyšel jsem, jak vykikla— pak mne
spoutali a odvezli na zámek a odtud do Písku —

"

„Jako mne."

„Pak za mnou pokradmu jednou v nedli pišla, ale tu jsme

mohli jen nkolik slovíek pohovoit. Ptal jsem se, co mi chtla íci.

Litovala, že mne to už ped tím neekla, ale poád váhala. Obávala

se, že ji nechám, dozvírali se, že je jiné víry — a opustiti tu víru

také nechtla —

"

„A cos jí ekl?" ptal se Holec.

„Já jsem ji na rozlouenou objal a prosil jsem, aby na mne ne-

zapomnla a na mne ekala — ostatní že vyjednáme, až se z vojny

vrátím."

Kristián podal Jeníkovi ruku.

„Tenkráte mi také ekla, abych, kdy bych snad s vámi se na

vojn sešel, vás pozdravoval a vám ekl, abyste na ni nezapomnl."
„Zapomenout!" opakoval Holec a divn se usmál. Pak po chvíli

obrátiv se pravil Jeníkovi : „Budešli chtít, povím ti všechno, protože

ti vím."
V tom umlkl a všichni v jeskyni. Zarazilo je temné houkání a

ordonance, jež opt kvapn do oddlení majorova vkroila. Za okamžik

vystoupili dstojníci, dáno znamení a na poplach zatroubeno. Vojáci

spchali do zbran. Za nedlouho vedl major Stein všechno své mužstvo

krom setniny Sekerkový z jeskyn. Všichni myslili, že se Turek opt
po Dunaji úton piblížil, ale na ece nebylo ani kocábky. Stoupali

opevnnou stezkou z jeskyn opt do vrchu, až po namáhavém, rychlém

pochodu stanuli na kopci, na výšinách Krvavého Kamene.
Za nimi byl píkrý sráz, jeskyn a Dunaj, ped nimi kamenitá

strá, sevená zásekami a nejníže posunutá u strže reduta, mocnými
palisádami hájená. Mohutných kolu byla dvojnásobná ada; každá druhá

palisáda ady druhé mla špiku uíznutou a tak utvoeny stílny.

Zatím starý setník Sekerka pevzav velitelství v jeskyni, zdvoj-

násobil stráže a sumou pichystal vše tak, aby Turky, které každou
chvíli oekával, jak náleží pivítal. Bylo patrno, že udeí po suchu

i po vod zárove, aby rázem dležité posice se zmocnili.

Xa Krvavém Kameni rozzvuela se divoká muzika bitvy a ím
dále tím hlunji dorážely k vojákm v jeskyni mohutné basy houka-
jících dl. Pitáhlo od Župánek 7000 muž vojska tureckého, z nichž

hlavní síla, 5000 dne svrchu jmenovaného ped posice císaských do-

razila. Všecky zevnjší posty ustoupily této pesile a vtšina jich

utekla se za ochranné náspy pevné reduty, již hájiti pomáhala.

Dole pod vrchem kol a kol hemžili se Turci, vtšinou spahiové,

jimž nco pchoty pidleno. Bylo to rameno mocného proudu hlavní

armády, jež kol Krvavého Kamene se rozlivši z nho ostrov uinilo.

Perušiti je nebo rozehnati nebylo hrstce císaských voják možná.

Nezbývalo než další stoupání té záplavy zameziti.

Písecký prapor byl osamocen ; sám a sám hez všeliké opory na

vtší vojsko stál uprosted turecké armády. Za ním Dunaj a nepá-
telská zem , od východu pitrhnuvší Turek obklíil všecken vrch.

Nebylo vyváznutí.
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Major Stein rozhlédl se brzo po bojišti a poznal z postavení

nepítele, eo zamýšlí. Spahiové ssednuvše se svých ko hotovili se

k útoku, aby i z bok redutu -napadli, ji dokoná seveli, tak aby

posádka její od vlastního praporu byla odlouena. Malá hrstka jim

neodolá, a neustoupili v as, padne nejen reduta ale všechno mužstvo

v ni — a škoda tch statených muž, jichž na pt set tam bylo.

„Allah-il-allah !" ozvalo se hromem, až prohátý vzduch evem
tím se rozechvl, a již proudy útoník valily se ku pedu.

Brzy zahalila se reduta v bílý mrak a nad bojištm válel se

u velikých kotouích kou, jímž probleskovaly ohn a blýskala se zbra
v žhavých paprscích sluneních. Hímání dl, rachot drobné palby

sléval se v jednu bou zvuící krajinou, nad níž obas proniklo divoké

vaní útoících Turk. Ale sotva že se hradbám jen piblížili, padali

jako klasy k zemi, tu jednotliv tam v adách, jak byli pikvaili. ím
dále tím více tl pokrývalo zemi ; ta jsouc vyschlá pila ervenou, kou-

ící se krev.

Však dále hnali dstojníci své ety, kiíce a kivými šavlemi

mávajíce, ale tam za náspy se nelekali. Z palisád lítaly zhoubné, ne-

ochabující blesky, hímání dl neubývalo, rachot pušek neustával. ety
turecké velice ídly, ale ze zadu pihnaly se nové a erstvé, jež s ne-

menší zuivostí dále útoily a padaly.

Posádka bránila se hrdinsky, ale též ostatní hoši Písetí, jež

vedl major, vedli si staten. Byli tak rozestaveni , aby zabránili

útoku ze zadu, tak aby posádce k ústupu volnou cestu zachovali a

ona s praporem spojiti se mohla. Byl nejvyšší as. Víc a více svíralo

se vojsko turecké jako klešt.

Dstojníkm nebylo teba vojáky napomínati, aby se vynasnažili

kamarády své v redut vybaviti. Poznali sami, o jde, a doráželi na

Turky, kteí opevnní jižjiž uzavírali.. Za každým kamenem, za každým
koviskem blýskalo se z pušek císaských a vystupovaly bílé obláky pra-

chového koue. Majorovi se zdálo, že se Turci již kolísají, že se podaí
jeho synkm adou jejich proklestiti cestu posádce — oddychl si— ale

tu rázem pikvaily nové síly a šik turecký necouval, nýbrž obracel

se znova k útoku a slabé mužstvo s nadlidskou silou zdržovalo jeho

postup. A tam v právo mezi skalami, kde není žádného odporu, uzel

major turecké oddlení, ano do výše postupuje, patrn aby jeho mužstvo

obešlo a zpátení pochod mu zatarasilo. Ti, jimž velel, umdlévali již

v nerovném boji proti novým a erstvým davm nepátelským ; z jeskyn
posilu povolati nemohl a nesml a jiného vojska nemá, jež by proti

onomu oddílu vyslal a *pt jej sehnal. Poznal, co mu hrozí!

Nejen nevybaví posádku v redut, ale sám s veškerým mužstvem

mže býti zaskoen

!

Uprosted nejlítjší palby zazvuela nad císaskými polnice, volající

k ústupu. Ale hoši jako do Turka zakousnuti neslyšeli, nedbali —
Zazvuela po druhé, a teprve po tetím znamení Písetí dali se na ústup.

Byl velmi nebezpený, než vydail se. Prvé než onen oddíl tu-

recký pochod svj na obejití vykonal, dostali se na výšinu a byli za-

chránni.
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Nejásali. ady jejich nebyly plny, jako když vytáhli. Osm druh
se s nimi nevrátilo a nikdy se asi nevrátí, tinácte bylo ranných, jež

s namáháním z bojišt odnesli. Když pak dol popatili, teprve za-

chmuilo se jim elo a zaala se ps. Všude kol kolem ervenalo a

modralo se jako na makovém poli, všude turecké vojsko, a uprosted

nho trela reduta. Dosud vlál na ní císaský praporec ; nepítel ustál

od útoku, dokoná ji sevev. Byla to výspa uprosted rozbouených
vod, jež ji tak dlouho podemýlati budou, až se sítí a zahyne.

Kamarádi titam. Vzdají se? Vdli, že ne: padnou. Poal ústup

do jeskyn ; ta byla jejich úkolem a té nevydají.

Pokud reduta státi bude, nebylo se báti, že Turci po suchu dále

se odváží — a kdy by! Cestiku nedobytn opevnnou, neschdnou
pro nepítele ubrání i hrstka. Ted jediné po Dunaji se nejspíše ne-

bezpeenství pivalí. Vojáci unaveni, od prachu zaernni sestupovali

k jeskyni. Když palba ped redutou umlkla, uslyšeli novou, a když

za skálu zahnuli, spatili na Dunaji nco neobyejného. Nad vlnami

válely se kotoue bílého dýmu, jímž vidti bylo množství lodic a z tch
to hmlo a blýskalo.

Setnina Sekerková byla v práci. Krytá dla houkala, dobe
umístní vojáci za náspy pálili z pušek. Brankou odnášeli nkteí
vojáci ranné, jichž mnoho nebylo, pinášeli náboj k dlm, kdy toho

poteba kázala. Starý hejtman maje klobouk k pravému uchu posunutý

velel, vybízel a ídil vše tak chladn a obezele, jako by na cviišti

byl. Brzy byl tu, zas tam, a vojáci vykonávali vše zajisté jak náleží,

neb ob as ozývaly se výkiky hejtmanovy : „Dobe, hoši !
— Tak, tak

jen na n, na ty psy turecké. Dobe!"
Vzadu stranou vchodu ležel starý tverhraný kámen, kolem nhož

chudá travika vyrážela. Na ploše jeho vyryta byla písmena, z nichž

mnohá všezhoubný as vymazal. Nicmén zbylo jich tolik, že mladý

praporeník dnešního rána, kdy ješt po Turcích ani slechu nebylo,

dada se do slabikování, po velikém namáhání slovo TRAIAN peetl.
I as ušetil toho jména, jež letopisy ímské tak velebí.

Na ímském tom památníku sedl Jeník nadouvaje tváe a tiskna

zvuné dudy a hrál jako kdysi doma pod šumící lipou. Ale místo

šelestu listí hvízdaly koule a za dupot kepících noh junáckých slyšel

hukot stelby a místo radostného výskání rozjaených taneník ozýval

se kik válený. Hoši Písetí mli divoký rej a jejich dudáek jim

hrál staré známé písn, jako by mu samé stíbrné dvacetníky házeli.

Xejastji pozíral tam, kde skrený starý adamita tiskna pušku k líci

do Turk pálil.

Kdy by to vše Baruška vidla !
—

Když byl major Stein z jeskyn Veteránské vytáhl, neekal setník

Sekerka se svým mužstvem dlouho na zamstnání. Brzy objevily se

na Dunaji tyi výzvdné lod a za nimi za nedlouho pipluly dobe
dly vyzbrojené a hojn mužstvem obsazené ajky, jichž hejtman ticet

napoítal. Co zatím nkteré krutou palbu na opevnní jeskyn spustily,

aby všecku pozornost na se obrátily, pokoušely se jiné dále proniknouti.

Ale Sekerka nedal se tím omýliti. Když turecké ajky smle se blížily,

povelel, a nyní to houkalo, rachotilo a hmelo na obou stranách, až
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se to ve skalách kolem jako boue rozléhalo. Dla opevnní byla tak

postavena, že tureckým ajkám, které za stelby chtly proti vod za

jeskyni postoupiti, proniknutí stalo se nemožným.
Písetí sotva nkolik koulí poslali a už zajásali. Na turecké

ajce rozkolísavši se povstal zmatek a za nedlouho zmizela s hladiny

vodní a s ní dlo i veškeré mužstvo.

Práv když major z nezdaené výpravy se vracel, zajásala posádka

jeskyn po druhé. Druhá ajka se vším všudy byla koulí císaskou

donucena podívati se na dno Dunaje.

Major pevzal velení ale ne na dlouho, nebo turecká stelba

brzy uslábla, lod ustupovaly, až po tvrt hodin úpln vzdaly se boje

ztrativše dv ajky. Útok turecký byl slavn odražen.

Po boji však nenastal obleženým úplný klid. Bylo teba náspy,

kde je turecké koule poškodily, opraviti, a v jeskyni zízeno nové

oddlení pro nemocnici, do které hned na poprvé dvacet muž odneseno,

tak že ranhoji sotva stail všechny ádn obsloužiti. A byli mezi

nimi mnozí tžce ranní!
Ostatní pak, kteí zdrávi vyvázli, uvolnili si po tžké práci, jak

mohli. Byli sami s sebou spokojeni, nad to je pochválil major i ten

„dda", jak hejtmanovi íkali.

O dnešním, ovšem pozdním obd dostali všichni po dvou porcích,

a Mandát s Feliznou po tech, t. j. tak, že opt ást hustého za mokré
si vymnili. Byli oba spokojeni.

Ale když vojáci sob nejlépe pochutnávali, pravil major Stein

dstojníkovi, jenž na starosti ml zásoby, že ode dne zítejšího bude

teba porce zmenšiti.

„Obležení zajisté dlouho potrvá, a naši nás tak hned nevybaví.

Jen nemocným zstane pi starém."

Jeskyn Veteránská neozývala se dnešního dne ani zpvem ani

smíchem. Vzpomínali všichni na padlé a pedevším na sevené druhy

v redut. Nehyba povídal vážn : „Nu, ten chasník už tedy ví, že rána

také po slunce západu krvácí." Byl onen mladý voják, jenž o tomto

pedmtu hovor zaal, také mezi rannými.
A nkd o dodal : „Ti tam dnes mají noc. Pipravují se asi na tu

vnou ..."
Vše ulehlo. Felizna chrápal upímn a sen jeho byl pokojný.

Dnes ani nebylo vidti jeho ervené líce, jež obzvlášt po trojnásobné

porci kvésti mlo ; ale jak si zpocenou tvá v bitce rukou od stelného

prachu zamazanou utíral, zaernil se a vypadal spíše jako ková a ne

jako desátník prvního praporu slavného Píseckého regimentu. Jeník

nespal. Vedle ležící Holec odíkával pošeptmu modlitbu, až unavením

pemožen pi tom usnul. Ale mladý dudáek darmo oi pimhuoval.
Chvílemi slyšel tiché zastenání nkterého z ranných, kteí bezesnou

noc za plachtovým pístnkem v bolestech trávili.

Po plnoci vyšel setník Sekerka s nkolika vojáky a stoupal

do výše na vrch Krvavého Kamene. Zajisté nedala mu a majorovi

reduta spáti.
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IV.

Záhy zjitra pitiskl truba polnici ke rtm, aby zatroubil ranní,

ale vyrazil jen divný, nelibý zvuk.

„Slyšels?" povídal Mandát, jenž ze spaní se byl práv vytrhl,

druhu vedle na loži sedícímu. „Truba nemohl vyraziti pravý ton, to je

pro dnešek zlé znamení."

„Jdi — slyšíš, jak pkn troubí ?
u

„Ted, ale prvé! — Místo jasného tónu vydala trouba takový

smutný hlas a od jak živa jsem slýchal, a povdli mi to staí zkušení

trubai, že to neštstí."

Sáhl po pušce a mlky jal se ji cíditi.

Mnoho štstí jim nekynulo, to vdl nejlépe major, jenžto už

vera mužstvo své poítaje starosti se neubránil. Z neplného tisíce

polovika byla v redut sevena a jako ztracena, z poloviky druhé,

jež na hájení jeskyn zbývala, na dvacet muž již ranno. Než i s tou

hrstkou bránil by se proti sebe vtší pesile, jen kdy by zásoby steliva

a potravin vystaily!

Na mužstvo se spoléhal, a vdl, že na jeho mysl leccos škodliv

psobiti bude. Houfec tch statených muž nebude míti odpoinku.

Ve dne i v noci aby byli pipraveni na vražedný boj, nad to unavující

služba stráží, nepohodlí, nedostatek potravin, nedostatené ošetení

ranných, to vše by mohlo zkrušiti mysl mén ádných voják. Ale

Písetí hoši již dávno tšili se na Turka.

„Snad jinde by tolik nedokázali," pravil Sekerka majorovi, když

o tch vcech veer ped tím hovoili, „ale proti Turkovi vydrží do

posledního, za to stojím. Mají na nj nabroušeno."

Než slunce vyšlo, poalo na Krvavém Kameni opt hímání,

reduta byla opt v ohni. Vojáci v jeskyni napjat naslouchali.

Ana stelba slábla, až konen umlkla, zarazili se a tu tam bylo

slyšeti: „Už je po nich."

„Snad se vzdali."

Ale než chvíle minula, spustila hrozná stelba nanovo.

„Hurá! ješt se drží! O to jsou hoši!"

Když bylo na poledne, vrátil se Sekerka a oznámil, že posádka

odrazila dva nanejvýš prudké útoky turecké.

„Ti psi musulmanští kapají jako mouchy, ale je jich jako mhy!"
Za nedlouho na to podobn se o nich vyslovil Vácslav Felizna,

jenž musil misku s jídlem, do nhož se práv dával, odstriti a pušky

se chopiti.

„Chamradí! Chramostejli ! Ze mhy —" a již to houkalo opt
na Dunaji a nový útok turecký z této strany nastal.

Lodic tureckých piplula opt veliká síla a skoro na každé

z nich bylo dlo a hojn mužstva. Tou dobou hnali spahiové po tetí

zuivé na redutu. Jako posádka vedli si také soudruhové v jeskyni

Veteránské velmi staten. Dla jejich dobe pálila a koule Píseckých

hoch za náspy skrených nelítaly do vody, ani pes turbany, ale do

lodic do hustého mužstva bisurmanského.
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Jeník opt hrál. Vera veer pravil mu za hovoru Holec : „Ne-
máme prolévati krve lidské, neb každý lovk je naším bratrem. Ale

Turci tupí tento zákon a iní z lidí otroky a muí je jako katani.

Proto, když nedbají slov pravdy boží, musí k nim puška mluviti. Rád
proti nim bojuji."

Na mladého dudáka psobil adamita vbec mnoho. Z poátku
ovšem když ta pekelná muzika kolem spustila a koule hvízdaly, nebylo

Jeníkovi volno. Ale zimnika brzo pešla a nemálo pomohla mu slova

Holcova.

Zdálo se, že Mandát se mýlil. Stelba turecká dosud nic neškodila,

leda že koule njaký kámen srazily anebo pdu rozryly; nad to za-

houkli radostn Písetí jednou, za chvíli po druhé a vždy, kdy jásot

jejich v skalách se rozlehl, utonula turecká ajka a s ní všechno mužstvo.

Major Stein pravil spokojen jednomu z dstojník : „Dnes a

vera sprovodili jsme jich dojista na ti sta k huriskám."

Vera ustoupili Turci ztrativše dv lod, dnes jako by je podobná

škoda zrovna rozzuila. Neustávali v palb, jež ím dále tím hustší se

stávala. Tu také svalil se vojín, jenž práv horoucí doutnák k dlu
pikládal, stržen jsa kulí tureckou, a druh, vzavší ohe z tuhnoucí

ruky pekotil se mrtev vedle, až tetí vypálil a koule letla mstit

pád dlostelc.
Prudká stelba nezastrašila obhájcv aniž jich z místa vypudila.

Nejedná lodice turecká ztrativši mnoho mužstva nebo porouchána jsouc,

musila ustoupiti, aby za šikem úplné zhoub ušla.

Nicmén trvala stelba dál— Písetí neumdlévali, dudy jim hrály

— až rázem umlkly, jako by koule turecká všechen vzduch z mchu
vyhnala.

Setník Sekerka ohlednuv se spatil, jak mladý dudák pustiv dudy

chvátal nedbaje svištících kulí až k samému náspu, kdež Holec zapo-

tácev se k zemi klesl. Již ho Jeník chopil v pli, již chvátá s ním
jako s lehkým bemenem a klade jej na ímský kámen, který ted ada-

mitova krev barví. Tak chvíli tam ležel, až vojáci pišli a jej mezi

nemocné odnesli. Jak rád by Jeník za nimi šel, ale nesmí — ChopiM

se dud usedl na kámen a spustil znova. Co a jak hrál, sám nevdl.
Ped oima ml jen bledou, krví zalitou tvá s zavenýma oima.
Jeli mrtev!

Hned potom ozvalo se „hurá," zvstující, že Tukm zpsobena
opt citelná ztráta. — —

A zas bylo v jeskyni Veteránské i na Dunaji ticho. Turci ztra-

tivše ti lod a veliký poet mužstva jsou donuceni k ústupu jako

vera. Posádka sama mla mén ranných než minulého dne, za to

však dva mrtvé.

Na suchu tam v tu stranu, kde byla reduta, houkalo a hmlo
neustále.

Ani tetí Turkv útok se nezdail. Major Stein vyslal malý oddíl

vedený dstojníkem na vrchol Krvavého Kamene, aby odtud pozorovali

pohyby turecké.

Mladý dudák sedl u Holce, jenž maje hlavu obvázanou na loži

ležel. Když starý deista spatil Jeníka k loži pistoupivšího, usmál se
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a úsmv ten mladíka, jenž toho nejhoršího se nadál, velice* potšil

a to tím více, že úsmv byl nevídaným paprskem na tvái skoro vždy

zachmuené a povždy vážné. Rána nebyla tak nebezpena, jak z poátku
se i ranhoji domníval.

Holec vyzýval Jeníka, aby si šel odpoinout, ale kdy by v noci

chvilku chtl u nho posedti, že by mu velmi povden byl ; i žádal

jej zárove, aby jeho tlumok opatroval. Ujišoval, že mu není zle,

a že jak doufá, brzo zase pušky se chopí.

Mandát byl v nebezpeenství, že jeho reputace a vhlas u druh
dnešním dnem újmu vezme. Kamarád jeho totiž nesmlel, co ráno byl

o teskn zvuící troub slyšel, a te když boj tak slavn skonil, ne-

ubránili se známí Mandátoví všelijakým vtipm. Ale on, naklouje hlavu,

jako by temnému hukotu naslouchal, odpovídal jen : „No, no, uvidíme,

uslyšíme."

A uslyšeli.

Poslední paprsky slunce vyskoivše z vln Dunajských, kmitaly se

ješt po stnách strmého pobeží, až se skály na skálu výše a výše

unikajíce zmizely. Slunce zapadlo, jen žlutý pruh leskl se ješt za

tmavými skalami. Tou dobou stál major s dstojníky ped brankou

u náspu. Pišel poddstojník s vrcholu Krvavého Kamene s neveselou

zprávou. Oznamoval: Posádka reduty odrazila i pátý útok. Pokud
možná pozorovati, pokryta pda kolem ní nesetnými mrtvolami ture-

ckými. Nepítel utrpl ohromné ztráty, ale i císaští odpovídali pi
pátém útoku z dl jen slab. Zajisté nebylo ani dost mužstva ani

steliva. Vidli bílý praporec, jenžto ze strany turecké k redut se

blížil. Nepátelé nabízeli kapitulaci, ale marn, nebo za chvilku vrátil

se parlamentá, a Turci chystali se k novému útoku, jenž toho dne

byl pátý, celkem šestý. Tou dobou odešel poddstojník.

Major vyslyšev zprávu sklonil pemýšleje hlavu. Po chvíli ji vztýiv

pravil dstojníkm temným hlasem: „Je pozd."
Mleli. V tom oznamovalo se dunní dl. Patrn útoili zbsilí

Turci poznovu, chtíce zajisté ješt dnes na rumech reduty bunuk za-

tknouti. Tato zvst roznesla se okamžikem mezi posádkou v jeskyni.

Všechen šum a hovor pestal a vojáci naslouchali mlky jako venku
dstojníci. Den byl už pohasl, šero sneslo se na divokou skalnatou

krajinu a Dunaj z temna šuml.
Houkání dl sláblo a již jen jednotlivé výstely se ozývaly, pak

na chvilku, na velmi trapnou chvíli dole naslouchajícím, nastalo ticho,

major sal mlky klobouk s hlavy ; v tom zahuelo to strašliv jako

po hromném výbuchu, až vzdach se otásl, pak nastalo hrobové ticho.

Dstojníci stáli tu majíce hlavy obnažené a za chvíli nepromluvili

slova, až hejtman Sekerka perušil mlení.

„Dokonáno! Ubozí, hodní hoši!" a hlas se mu zachvl. A v je-

skyni komandoval šikovatel Sychra o své vli, jako vnuknutím: „Xa
kolena!" Všichni poslechli, jako by sám major povelel, a Mandát dodal

hlasit: „Odpoinutí lehké dej jim pane! —

"

V šerém kout u chladné, skalné zdi zakryl sob jeden voják

tvrdou mozolnou pstí osmahlou tvá, po níž slzy se kutálely do hustých

knír.
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„Josefe! Josefe!" zalkal tiše. Bylo dojemno, když muž ten, jenž

ped chvílí smrti smle v líce hledl, nyní se rozplakal.

„Padl mu tam mladší bratr a mli se tuze rádi," vysvtloval

jeho známý.

„Ubohá matka!" pomyslil mnohý. „Škoda, že se Mandát nemýlil!

Nešastný den!"

Nadešla noc.

Smolnicc zatknutá ve skalné zdi "vrhala rudé svtlo na oddlení
ranných. Holec ležel na tvrdém loži maje ruce na prsou sepjaté. Vojáci

k ošetování nemocných ustanovení sklonili unavené hlavy a dímali.

Bylo ticho, jen bolest neusnula. Tichým krokem pistoupil Jeník ku
svému krajanovi nesa jeho tornistru a nakloniv se k nmu ptal se tiše,

spíli. Kristián otevel oi. Ranná zimnice jím zachvla.

„Neseš — dobe, dej mi ji pod hlavu — tak, tu sedni —

"

Po chvilce mluvil tiše astji v ei ustávaje.

„V torniste najdeš, kdy bych snad se neuzdravil, nkolik dobe
uschovaných dukát, a v mém kabát je jich také pt zašito. Nastádal
jsem je za všechna léta své služby — Nejsou vydrancovány, poctivé

peníze — od úst jsem si utrhl — Pro ni, pro mé dít — Vrátíšli

se, dáš je Barušce a ekni, že jsem poád na ni pamatoval."

Umlknul. Jeník nemoha slova ze sebe vypraviti chopil se jeho ruky.

V tom ozval se vedle nich tžký chrapot a Jeník piskoil tam

k vojákovi tžce rannému. Uzel sklenné jeho v sloup se obracející

oi. Prvé nežli službu mající voják se probudil a než ranhojie vzbudili,

dokonal. Zatlaili mu oi a zsinalou tvá zakryly jeho pláštm. —
Holec posílal pítele svého, aby si šel odpoinout, tomu však nebylo

do spaní. Zstal u lože ranného. —
Ráno ped slunce východem pochovali ped jeskyní mrtvé. Pí-

tomen byl major a dstojníci vzdávajíce est hrdinn padlým bojovníkm.
Toho dne neukázala se ni jediná lodice turecká a vojáci v jeskyni

mohli sob odpoinouti. Reduta padla, to zjištno a ani jediný muž
se nezachránil. Prapor ztratil tam tyi sta dvacet muž, samých rek,
mezi nimi osm dstojníkv. Zbylí v jeskyni proto nezmálomyslnli.

Cítili ovšem všichni, nejvíce pak Mandát, že jen dvakráte za den

jedli a tu ješt dostávalo se jim porcí valn zmenšených.

Za to práce a namáhání pibylo. Nicmén odhodlanost a dobrá

mysl nevysthovaly se z pochmurných míst jeskyn Veteránské.

Dosud tšily Písecké hochy dudy ; dosud se ješt zasmáli žertm
tu a tam pronášeným. Akoliv ten nedobrovolný pst nejvíce Mandát
pocítil, pece zstal starým a rád pobavil své kamarády, aby jim

chvíle ušla. Obyejn te vykládal vdomosti své djepisné a zempisné,
kteréž by sice vždycky ve svtle pravdy neobstály ale kamarádm velice

vhod byly. Vypravoval jim astji o zemi turecké a Turcích, o nichž

se byl doma leccos v starých lej strach doetl.

O Turcích „tch lidech nekesanských" mluvilo se v jeskyni

vbec mnoho. Ukrutnost jejich, spsob válení, utiskování kesan
v zemi turecké, život musulmanský, to byly obyejné pedmty rozprávek.

Když Mandát po obd Caihrad vypisoval, jako by jím skrz na skrze

prošel, znlo to jako pohádka.
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„Pane, tam bychom se mli podívati, Felizno ! Slyšíš, každý Turek
má kolik žen a sultán mnoho set. To bys jich tam mohl „napajtovat"

pro celý regiment hulán !

"

Desátník ervenal. Na štstí obrátil jeden z kroužku e, po-

dotknuv, že císaští za onoho asu mohli se dostati až do toho Cai-
hradu. A tu již byli v porovnávání a posuzování. Pišli na vrchní

velení nynjší a na slavné generály z dob minulých, zvlášt na toho

prince Savojského. Rozumí se, že opt Mandát ml sólo, ponvadž
v tom se mu nikdo nevyrovnal. Všecko vdl, že ten Eugenius byl

maliký, nepatrný panáek, jenž poád ebíkový kabát nosil, a proto

prý mu íkali kapucínek.

„A šupal vám!" dodal a všichni se zasmáli, když jim vylíil,

jak býval ten slavný Turkobijce ušupaný. Potom rozmlouvali ješt
chvíli o slavném hrdinovi Turkobijci, kteréhož se to muharaedánské
plém tak bálo, že z daleka ped ním utíkalo.

„A pro se nedostal až do Caihradu?" ptal se jeden z voják.
„Kdy by ho byli nechali, byl by to poídil. Turci byli by vy-

hnáni a ti ubozí kesané osvobozeni. Ale najednou pišel mandát a

musil na Francouze, a tak Turek si oddychl a zstal."

„Vida, mohli jsme býti bez práce."

„No, my ho už nevyženeme."

„Nevyženeli on nás."

„To asi ne. Vidli jste, co poídil."

„Ale hlad — " dodal Mandát.

„Zatím snad nám pijde pomoc," mínil Sychra.

Poád ješt doufali.

Zdálo se, že Turci nehodlají opt útok na jeskyni podniknouti.

Hlídka na Krvavém Kameni zvstovala, že vtší oddlení turecké usadilo

se v redut, tak že nebylo pomyšlení, aby posádka z jeskyn, kdy by
nejnaléhavjší nutnost nastala, touto stranou se protloukla. Ale toto

oddlení jinak jí škoditi nemohlo, ponvadž útok z této strany na
jeskyni samu byl nemožný. Na Dunaji pak v slušné vzdálenosti bylo

vídati lo nepátelskou patrn jeskyni pozorující.

Dstojníci se domnívali, že hodlají Turci posádku vyhladovti.

Nicmén byl major velmi bedliv a ostražit, mysle, že je možná kvapného
a nenadálého útoku se nadíti.

Míjely dni. Vše chodilo poádn, vojáci konali, povinnost svou

jak náleží. Major dychtil po njaké zpráv o hlavním vojsku, však

nebylo nadje, že ji tak hned obdrží.

„Dokud Turci v redut budou, dotud naši nedobyli ztracených

postavení. Jakmile ku pedu postoupí, vyklidí také Turci redutu. —

"

Ranhoji se velmi divil šfastné náhod, jaká Holcovi pi jeho

poranní svdila. Vytáhl z rány nad levým okem jen kousek splo-

Štlóho olova a více nenalezl. Holec vyvázl z nebezpeenství, a nemohl
tak hned, jak doufal, opt službu zastávati. Jeník, kdykoliv pokdy
ml, usedl vedle pítele; nebo tento maje hlavu obvázanou pišel k du-

dákovi, jemuž te jal se svovati to, co mu Baruška íci chtla.

Bylo to tajemství víry, kteréž neznalí „adaraitská" íkali. I Jeník

myslíval, že oplzlé, noní reje jsou podstatou její. Pak ale tomu
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nevil a nyní poznal vlastní uení. Slova svoje dokládal Holec i citáty

z písma, kteréž, od mládí v nm ítav, dobe znal ; nejzbhlejší byl

v žaltái; všem spoluvrcm jeho zvlášt milé byly žalmy, opvující

jediného pouhého boha, tvrce všemocného a soudce nejspravedlivjšího.

Holec mluvíval s Jeníkem o tch vcech nezhusta a ješt kradí, po-

šeptmu, namnoze v noci, kdy rudá zá smolnice po zdi se kmitala a

z temna Dunaj huel. —
Opt den minul a jediný výstel se neozval.

Když veer nastával, objevila se na nebesích mrana, jež víc a

více se stahovala. Všichni oekávali najisto, že strhne se boue.
Ohn vzplanuly a kolem nich skupili se Písetí. V jeskyni bylo

zas živo a dost veselo. Jeník byl pi ohni zamstnán a Holec leže

na houni svého lžka tiše se modlil.

Nkteí z voják jsouce pohodln na pláštích roztaženi odpoívali,

jiní kouili, ti zas hovoili neb v karty hráli.

V tmavém kout jeskyn ozval se tajený smích, jenž za nedlouho

utichl. Pak tam nco zahlomozilo a odtud vystoupil Nehyba, za nímž

kráela volným, vážným, ponkud klátivým krokem osoba všecka za-

kuklena rudým pláštm, držíc v ruce lískovku.

„To je smrt!" zvolal Nehyba a ukázav na zakuklence uskoil

mezi ostatní. Všichni obrátivše se byli nemálo pekvapeni. Smrt v krvavém

plášti stála nehnut majíc v pravici hlku ped se nataženou. Vítr

zalehl do jeskyn, až ohn prudce zaplápolaly, a kmitavá zá jejich

osvítila plným leskem nenadálý zjev.

Ted pokroila smrt mávajíc v právo v levo svým primitivním

žezlem, snažíc se dotknouti voják, kteí ped ní ustupovali. Znali

ten mumrej a pece se dotknutí vyhýbali. Koho se dotkne, ten padne

v boji nejprve píštím.

Mnohý uskakuje se smál, ten se shýbal, ten kril, onen za druha

se schovával. Smrt mlky ped se, pak náhle stranou kráejíc, zp-
sobila nemalý ruch. Již podailo se jí nkterých hlav dotknouti se a

poád ješt vyhledávala nových obtí.

„Ta je nenasytná!" volali.

„Snad chce všechny!"

V tom ozvalo se zvíce hrdel najednou: „Mandát! Mandát! Ten
nesmí zemíti!"

„Pijdeli nejvyšší mandát," podotkl dlouhý kroniká a usmál se.

„A dudák! Ten také nesmí!"

Jeník dotknut jsa zlovstnou hlkou ervené smrti, usmál se také,

ale nebylo to od srdce. Zajisté kmitlo se mu ped oima v tu chvíli

milé dve v daleké domovin.

Kázem se smrt zastavila pi své poslední obti a sklonila hlku
k zemi. I ostatní zmlknuvše obrátili se k zavené brán, za níž hluk

a poplach se ozvaly. Nepítel tu!

Tmavou nocí zašlehl rudý blesk rakety, jež záícím obloukem

vznesla se od skal protjšího behu, tam kde vojáci stráží stojící ne-

pátelské lod spozorovali. Hned na to zahoukala dlová rána a nastal

noní boj. Turkm se pepadnutí nezdailo. Bdlé stráže v as je

spozorovaly a okamžikem stála na jejich posilu setnina Sekerková.
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Vojáci zapomenuvše na smrt v erveném plášti, nedbali ani té sku-

tené, šklebivé, jež každým okamžikem zhoubn jich se dotknouti mohla.

Tmou blýskalo se od výstel a v rudých tch záblescích vidti bylo

nkolik lodí tureckých a erné skály v pozadí k zamraené obloze trící.

Císaští nestíleli, teprve když nepítel tmou jsa podporován píliš

blízko se odvážil, spustil se z jeskyn déš koulí; Turci vydrželi dlouho

ztuha pálíce, pak ale pece jsou donuceni, aby ustoupili. Rachotu však

a blýskání stelného neubývalo.

Holec práv doíkával modlitbu šeptaje pobožn slova žalmistova:

„Pemýšlím o dnech starých a léta dávná mám na mysli. A rozjímám

v noci v srdci svém a pemyšluji." V tom umlknul, nebo dva vojáci

pinášeli na lože, kdež byl minulé noci tžce ranný soused zemel,

nového a to v erném plášti.

Byla to smrt, již koule nepátelská nejprve zasáhla. Váeslav

Felizna byl bez sebe.

Nehyba naleznuv prvé v zákoutí starý tu zapomenutý hraniáský
pláš vzpomnl si na vojanskou hru a pemluvil Feliznu, aby za smrt

se ustrojil. Když pak na poplach udeeno a setnina jeho do boje

komandována byla, zapomnl v horlivosti své se sebe strhnouti neoby-

ejné to roucho.

Jiné znamenal, sám pak do krve, na smrt jest poznamenán.

Skoro celou hodinu zuil venku boj. Konen umlkla turecká

dla, jež jenom pramálo škody zpsobila.

„Chtjí nás unaviti, abychom zemdleli. Proto dorážejí ve dne

v noci," pravil hejtman Sekerka poruíkovi.

„Desátník Felizna je rann," pravil tento. „Vidl jsem jej, au

nedaleko mne padl. Ml na sob hraniáský pláš."

Když nebezpeenství minulo, odebral se setník do jeskyn a za-

míil zrovna k loži ranného Felizny. Tam již zastal vojáky, kteí

pišli pesvdit se, jak se jejich Vácslavovi daí. astokráte jim chvíli

ukrátil, škádlívali ho a pece se jim nemstil leda svým „chamradím"
a svou „mhou;" byl dobrý druh, všem milý a proto ta živá sou-

strast s ním.

Vzpamatoval se sice, ale rána jeho v hlav byla velmi nebezpena.
Zrak jeho padl na ervený pláš, který ml pod sebou. Nehyba, který

k nmu se sklánl, slyšel, jak zašeptal: „Smrt!"

Zatím propukla venku boue, kterou každý byl oekával. V je-

skyni nastalo ticho.

Nehyba, akoliv byl unaven, vytrval u Felizny piln jemu dle

pedpisu ranhojiova slouže.

Do tvrdých stn Krvavého Kamene pral prudký déš a silný

vítr vzdouval kalné vlny Dunajské, jež pníce se a huíce o skály se

rozrážely. — —

V jeskyni Veteránské zaínalo býti smutno.

Turci nepestávali na posádku dorážeti a ji znepokojovati. Od-
razila sice všeliké útoky, ale mužstvo to cítilo.

Pisecký prapor zídl velmi a vojáci byli neustále ve služb.

Okamžik, za kterých by si vydechnouti a odpoinouti mohli, bylo po
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:

skrovnu. Nad to zásob ubývalo a porce stávaly se den ode dne men-
šími ; i s nábojem bylo jim velice šetiti, tak že te již slabji na

stelbu tureckou odpovídali. Z jeskyn vyšla jen málo která rána

zbhdarma.

„Ó míti jen nkolik takových lodic, jako ti psi tam !

tt zaskípal

šikovatel Sychra zuby, pozoruje za náspem blížící se Turky. „Tady
jsme jako v kleci — ale rozjeti se na n, hej, to by se bojovalo

!

Takhle jsme jako uvázáni. Ale nech, sem tak hned se nedostanete,

vy roto machometánská !"

Za nkolik dní objevil se ješt jeden nepítel a ten byl daleko

hroznjší, ponvadž nedal se niím zapuditi. Byla to ouplavice.

Nedostatek potravy, málo zdravého vzduchu, výpary a neustálé

namáhání nemohly zdraví prospívati. Ode dne ke dni podléhalo nemoci

víc a více vojín.

Šik bojovníkv se tenil, nemocnice se šíila. Proto pece po-

sádka na mysli neklesla. Kdykoliv na poplach zatroubeno, spchali

všichni chut do zbran a bojovali jako lvi. Za tchto potýek sedával

Jeník na starém ímském kameni a hrával na dudy. Ale i to pešlo. Bylo

teba každé ruky a muzika pecházela. Dudák stal se nyní vším

:

v jeskyni obsluhoval ranné setniny Sekerkový, stál na stráži a pálil

na Turky. Konal vše vytrvale a nestžoval na umdlení. Posilu erpal

u pítele Holce, kterýž také již pušky se chopil. Nejednou si setník

všiml, jak ten starý voják skren jsa za náspem k líci pušku tiskl

maje hlavu nepokrytou, zavázanou. Bylt Kristián pesvden, že je

svatou povinností proti utlaovatelm bojovati, a povinnost tu konal

svdomit. Snášel hlad i bolesti a nejednou nabídl Jeníkovi díl svého

dílu, vymlouvaje se na nechu, následek to poranní. Mladíkovi tomu

byl duševní oporou. Zapádal s ním hovor o domovu a oba tím se

tšili. Kristián, v nmž jen upomínka zašlých as žila, pocítil nyní

také touhu. Rád by aspo ješt jednou Barušku uvidl a s ní pro-

mluvil. To byl nejkrásnjší sen, kterému se rád oddával. Myslil na

sestru a vidl malé dvátko. Pedstavoval si ji, jak ted asi vypadá,

myslil na to, jak by ho uvítala, jak by na hledla. Ale on do smrti

odveden. Však doufal, že by po skonené válce aspo dovolenou mu dali,

že by mu tolik ted dvovali. Mluvíval o tom s Jeníkem. Ten nejednou

však podotkl: „Dostanemeli se jen odtud?!"

A zkušený voják vdl, že nelze zrovna pkných vcí doufati,

nicmén tšil mladého druha tím, že co nevidt od hlavní armády

pijdou je vybavit.

Ale nešli. Den míjel po dni, bídy pibývalo a lože plnila se

nemocnými, jichž už pes sedmdesát major do svého zápisníku poznamenal.

Minul šestnáctý den obležení. Dstojníci i mužstvo valn se

promnili. Seschli po tle i ve tvái, kže zbarvila se do hndá a

pukala. Byla trapná podívaná na ty statené muže, kteí jindy tak

kepe do boje spchali, nyní mlky jeskyní se ploužili, aby na lože

ulehli, neb místo své na stráži zaujali. Zpv a smích uprchlý ze šeré

jeskyn. Každá hodina byla dlouhou, chvíle noní plížily se zvolna

a trapliv a den neml konce.
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Dychtiv vyhlížely oi chorobn se lesknoucí vyhublých voják
u hradby proti vod, neobjevili se tam njaká pomocná lod. Ale vidli

jen lesknoucí se Dunaj, jehož hladina zstávala opuštnou. Jen na

východ od brány blížily se zhusta lod a na nich hemžilo se lidmi

erven a mode odnými, ale ti nesli záhubu mííce dla i pušky na

tvrdošíjné hajitele. Odtud nebylo nadje a tam, kde ped tím hromový

rachot se ozýval, jenž redutu a v ní pes tyi sta kamarád zniil,

tam bylo mrtvé ticho. Turci poklidn trvali ve svém postavení, nebo
neblížili se císaští osvobodit Krvavý Kámen.

Písetí vyhlíželi, naslouchali — nadarmo.

Byli opuštni, zapomenuti, sami sob penecháni. Už jich na

osmdesát onemocnlo, mnozí už zemeli nemocí, jiní podlehli ránám.

„Schneme, pane majore," pravil vážn setník Sekerka majorovi

Steinovi a ukázal kolem, jda s ním adami nemocných a ranných,

s nimiž major rozmlouval a je, jak mohl, tšil.

„Jak je, Felizno?" ptal se Sekerka stanuv s majorem u lože

starého desátníka.

„Dobe, pane hejtmane, jen ta rána — " odpovdl namáhav
Felizna mdlým okem hled na svého pedstaveného.

Venku ped branou stál u zdi Mandát opíraje se o svou pušku,

Ten trpl nejvíce. Jsa zvyklý na mnoho jídla musil vzíti za vdk
s takovým dílem jako všichni. Byl už jen samá kost, ku které osmahlá

kže jako by pischla. Ve tvái divn sežloutl a oi jako by se mu
rozšíily pozbyvše bývalého lesku. Mluvné rty, jimiž tolik povstí a

písní prošlo, byly seveny a hovorný jindy voják hledl vážn a mlky
na Dunaj a na protjší skalní stny, nad nimiž tmavomodré jasné

nebe se klenulo.

„Tomšovi je lépe," vzpomnl druh vedle stojící, „aspo poslední

okamžiky neml hlad."

„Tm tam v redut je ješt lip. Odbyli si to rázem," odtušil

Mandát.

„Ba že, kdy by už kulka turecká piletla. Ale což tu již vy-

ídíme. Pro se major nevzdá? Za nkolik dn pomeme hlady."

„To nejde. On dostal mandát, aby jeskyni udržel a teba za

den, za dva pijde snad pomoc. Teba bychom všichni pokapali, jen

když se místo uhájí. Turek tím mnoho ztratí."

„Však už jich také nco Dunajské vody se napilo. Ale Mandáte,

tob modrají pysky, zrovna zelenáš."

„Je mi mdlo — " a velikán pivev oi opel se o ze, ale

neudržel se. Slabostí jsa pemožen sklouzl k zemi. Odnesli jej a Jeník

ustanoven, aby na jeho místo se postavil. Za nedlouho potom objevila

se turecká lodice, nad níž se vesele tepetal v jasném vzduchu bílý

praporec. Pijíždl turecký parlamentá, jenž blíže k opevnním pipluv

zastavil, volaje, že pichází vyjednávat. Z veškeré posádky neuml
nikdo turecky. Tu vystoupil s povolením majorovým setník Sekerka

a zahoukal po srbsku, naež mu týmž jazykem odpovdno. Parla-

mentá vyzýval posádku, aby se vzdala na milost a nemilost, pipo-
mínaje, aby uvážili dobe své postavení. Na vybavení a neekají, že
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armáda císaská je na ústupu a hlavní vojsko turecké vtrhlo již klu-

hoko do Uho.
Major Stein svolal dstojníky na radu

, po kteréž promluvil

Sekerka k vojákm, oznamuje jim, že vzdajíli se, nech oekávají to

nejhorší od Turk. Doložil pak, že ješt všechna nadje na vybavení

není ztracena, aby, když tak dlouho vytrvali, njaký den vše ješto

trpliv snášeli. „Tak slavn jste dosud bojovali, hoši ! Vzdáme se

Turkm?"
„Nevzdáme! Nevzdáme!" volali Písetí, a mdlé oi jejich se

zaleskly novou odvahou. Volání jejich nebylo sice tak zvuno a hlasno

jako jindy; proídli velice, ale stará zmužilost bytovala dosud v prsou

vytrvalého praporu.

Dstojníci se byli rozhodli, že ješt pokud možná vytrvají ; obecní

vojáci odhlasovali zrovna tak, jak oekáváno. Bílý praporec nad lodí

tureckou unikal dál a dále, až zmizel. S ním zmizela nadje na mír,

odpoinek a zotavení, a nastával znova boj, snad poslední a nejzuivjší.

Jeskyn Veteránská byla pevností i lazaretem. Nemocných bylo

mnohem více než ranných a ošetení bylo nedostateno. Hlavním

lékem by tu zajisté bylo, kdy by nemocní jiný vzduch dýchati a tlo
sílícím nápojem a hlavn krmí zotaviti mohli. Ale toho všeho se ne-

dostávalo. Jak dstojník tak obecný trpl, a všichni snášeli svízele ty

mužn a oddan, nenaíkajíce, nereptajíce.

Holec dlouho pušku nenosil. Rána jeho, by nebyla smrtelná, roz-

jítila se znova, ponvadž se jí nedostalo náležité pée a pravého

ošetení. Nad to oko se mu zapálilo, i musil zase ulehnouti. Jeník

jako by z kosí byl. Neoddechl si tém ve služb vojenské, do

které se tak vpravil, že šikovatel nejednou ho pochválil, a když ml
pokdy, byl zas u Holce, kterému ošetení tak teba bylo. Nejednou

pomohl Nehybovi Feliznu ošetujícímu.

Na sousedním loži, na kterém ten rudý, hraniáský pláš roz-

ložen byl, horšilo se oividn. Felizna by sám o sob ekl, že jeho

život jako ze mhy a že mu zle posvítili ti chramostejli Turci.

Mandát se sice ponkud vzpamatoval, když mu podali nkolik
krpjí vína a nco jídla ; ale neml, jak kdosi z kamarád pravil,

také ješt vyhráno.

Nejhe bylo Jeníkovi, když za noci u lože Kristiánova sedl,

když po té místnosti nejasným rudým svtlem ozáené se rozhlédl.

Za jasného dne, kdy službu konal nebo bojoval, nenaléhala tíse na

jeho mysl — ale za noci ten dsný obraz ! Když bývalo nejhe,
navštvovala jej bytost jiná, svtlejší, jež mu všecku mysl zaujala.

Vidl svoji rozmilou Barušku, rozpomínal se na minulé lepší dny a

když unavením zmoená hlava mu na loži klesla a oi ku spánku se

zavely, byla ona poslední jeho myšlenkou. I Holec se tšíval svou

sestikou, ale ted, kdy mu nkdy napadlo, že by zajíti mohl, ba že

snad ani Jeník se nevrátí a Baruška že zstane do smrti opuštnou,

závislou na milosti cizích : tu bylo oddanému muži úzko a vroucnji

se modlil bohu, aby aspo ten mladík zdráv dom se navrátil.

Major se nyní pipravoval na rozhodný krvavý boj. Pehlednuv
zásoby v prachárn byl málo spokojen. Až dojde stelivo a skrovná
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zásoba potravin, nadejde rozhodná chvíle. Zásob bylo po skrovná, na

tyi dny, a udeili Turci rozhodn na jeskyni, dojde praporu jeho za

boje stelivo.

Vzpomnl na redutu. Když ale kol se rozhlédl po té zasmušené

prostoe a zubožené ty chrabré hochy vrn službu konající, a ne-

mocné a zranné druhy jejich spatil, tu obmkilo se srdce písného

dstojníka.

„Více není možná. Co bylo lze initi, stalo se."

Minul den a po Turcích ani slechu. Lod jejich se nehýbaly a

zdálo se, že opravdu se odhodlali nepítele vyhladovti. Ale když se

rozbeskovalo, spozorovaly stráže v jeskyni cosi neobyejného.

Se strmých skal stranou nad jeskyní na východní stran házeli

Turci roztroušeni jsouce mrchy ps, kusy vtších mrtvol zvíecích,

jmenovit koní, kteréž ítily se do roklí a rozervaných skalních stn
vedle samé jeskyn, kamž posádka nemohla, aby nemilé ty vci od-

klidila. Turkm dílo pekaziti nebyli s to, ponvadž stelba na n
byla by pro skály a výšku marná ; rovnž nemohli Turci z tch míst

útoiti, což by byli zajisté dávno uinili. Na onu výšinu dostali se

totiž po velikém namáhání od reduty, když byli vrchol hory, který

píkrou stnou nad jeskyní spadal, s mnohým nebezpeenstvím obešli.

Tak podailo se nkolika odvážlivcm, že se dostali na ona místa

stranou jeskyn, odkudž neustávali házeti hnusné ty pedmty, které

jim jiní neustále pinášeli.

„Tak, tak, máme toho vzduchu bez toho po skrovnu. Te nám
ho jak se patí voavkou napustí!" hueli vojáci.

„A není možná jim na hbet. Jen se podívejte, co mrch se dol
sítilo. Kdož ví, nejsouli tam také lidská tla. Tm katm je kesan
jako zvíe."

„To nás dorazí, onemocníme všichni," pravil ranhoji veliteli,

jenžto vše pehlednuv do svého oddlení se odebral, a tam s hejt-

manem Sekerkou chvíli tiše hovoil.

„Bh ví, kam až naše armáda zatlaena," pravil pan Stein. „Zdá
se mi, že ten turecký parlamentá nelhal. Sotva se pomoci dokáme."

„Nepijdouli do tí dn, bude se v tchto místech už jásot tu-

recký ozývati."

„My jej už slyšeti nebudeme," odtušil vážn setník.

„A ranní, nemocní?"

Sekerka neodpovdl.
Již minul devatenáctý den, co Písecký prapor v jeskyni Vete-

ránské trval. V skalnaté sluji vymel bývalý ruch. Šeré skalné to

sklepení podobalo se hrobce, v níž na chudých, tvrdých ložích odpo-

ívaly živé mrtvoly, a kolem nich tiše se ploužili dosud zdraví druhové.

Prohledali každý kout, doufajíce, že tam nco na utišení žaludku

najdou, ale nenašli. Darmo se ohlíželi a pásli po njakém živoichu—
ani myšky, ani ještrky nebylo vidti.

Šikovatel Sychra spozoroval, že jeden z voják hodil emen do
vuily, aby uvaený sndl. Vytáhnuv jej z kotle zahuel na hladovce:

„Zabil by té — stáhni si jím radji bicho."
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Venku záilo slunce a palivé paprsky jeho praly do skalních

stn, z nichžto hrozný zápach vycházel. Vojáci venku ped branou

u náspu stráží stojící dávali si kafr z lékárny felarovy do úst, aby

vytrvati mohli. Vzduch byl nakažen jako tetího dne na bojišti bývá,

kdy mrtvoly a mrchy na parném slunci hnijí.

Toho dne odnesli ze stráže šest voják onemocnlých.

„Kéž by už útokem hnali, aby nás postíleli!" mumlali mnozí.

Ranhoji nemohl ani staiti, aby všem jak náleží posloužil Do
veera zemelo pt nemocných a smrt jejich nevzbudila již žádného

pohnutí mezi vojáky, leda že nkterý pomyslil: „Kdy bych já byl na

jejich míst —

"

Ale dosud nereptali, neuralouvali se.

„Když už jsme tolik vystáli, a dodláme," mínil nejeden. „Nežli

se dát muiti Turkem, lépe hlady zahynouti."

Veer rozdán vojákm poslední náboj.

Nastala noc, ale s ní pišlo málo úlevy. Málo kdo mohl spáti,

a kdo usnul, spal sen nepokojný. Byl to tupý, mrtvý klid, jenž nepo-

skytuje oberstvení. Dusný vzduch padal všem na prsa a každý od-

dychoval nevoln. Ob as ozvalo se zastenání, nebo bolestný povzdech,

tu tam i zakletí.

Mandát pevaloval se na svém horkém loži. Kabátec byl svlekl,

hrubá košile se mu rozhalila, tak že bylo vidti obrostlá prsa jeho

seschlého tla. Zajisté by si pál, aby pišel už brziko ten nejvyšší

mandát . . .

Felizna ležel tiše jako bez vdomí
;
porouchala mu koule turecká

tuze hlavu. ervené jindy líce mu zbledlo a zhubenlo. Nehyba natažen

na zemi opíral hlavu svou o lžko nemocného kamaráda a držel v seschlé

ruce tžkou pušku. Soused jejich Holec sedl na loži s hlavou sklo-

nnou. O „pravd boží" pestal už vykládati a jen v duchu utíkal se

k bohu svému prose jej, aby, jeli tak vle jeho, jej zachránil anebo

aspo mladého dudáka, to pro to nevinné dve, aby nezahynulo

v marnostech svtských . . .

I nastalo svítání a truba pitiskl ke rtm troubu, z níž vyrazil

opt, jako onoho dne. kdy pes tyi sta druh praporových v redut
pohynulo, zvuk nelibý, teskný a za nedlouho na to zahmla venku

dlová rána.

Buben zarachotil a, kdo mohl, chápal se pušky.

V tu chvíli sklánl se Nehyba nad Feliznou, jehož pravice ke-
ovit do rudého plášt zaatá nkolikráte sebou trhla. Bubnováno na

poplach, dla turecká hímala, jako by jícen pekelný se rozevel. —
„S bohem, Vácslave!" pravil temným hlasem vrný Nehyba a již

piskoil k loži Kristiánovu a zvolal: „Hole, Felizna umírá!" a

chvátal tam, kam jej neúprosné velení volalo.

Kristián pistoupil k starému desátníkovi, jemuž již v hrdle hrálo.

Nikdo u nho nebyl ; kdo zdráv, byl v boji, a ti, co kolem zstali,

potebovali sami pomoci. Jen starý adamita patil na jeho smrtelný

zápas, jenž dlouho netrval. V hlunou hodinu nastal, za hímání dl
a rachotu pušek, za kiku váleného odešla duše z tla Feliznova. —
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Ped jeskyní zuil strašlivý boj. U velikém potu pipluly ajky
turecké a spustily hrubou, vydatnou palbu. Píseckých už nebylo ani

dost, aby jak náleží obsadili hradbu a obsluhovali dla. Nad to bylo

jim s nábojem šetiti.

Turci pálili, jako by tvrdou stnu Krvavého Kamene rozboiti

chtli. Koule jejich padaly hustým deštm nejvíce do tvrdého kamene
narážejíce; ale hned na poátku boje mli císaští více ztrát než za

jiných boj.

Setník Sekerka maje obnažený kord v rukou stál uprosted své

velmi zídlé setniny pobádaje vojáky. Fiících kolem kulek starý ten

rvá nedbal.

„Každá naše rána za dukát, hoši!" volal. „Šette a nepalte na-

darmo. Za každou špetku prachu a se svalí Turek ! Tak' hoši tak

!

dobe! dobe!"

A hoši jeho i ostatní tiskli pušky k lícím a když se z nich za-

blesko, padl na lodici zuivý janiár. A sotva vypálili, odložili pušku,

a druhové jejich lehce ranní, opustivše „nemocnici" podávali jim erstv
nabité.

Byla to hrozná podívaná

!

Za adou bojujících kleeli sedraní, vyhladovlí vojáci majíce

namnoze hlavy obvázané a nabíjeli druhm bojujícím pušky. Ohe
Píseckých byl tak zdárný, že ajky turecké nebyly s to postoupiti.

„Dosud nic?" volal Holec podávaje Jeníkovi erstv nabitou pušku.

elo a oko ml zavázané, ostatní tvá i ruce byly od prachu zaernny.
„Nic, Kristiáne."

V tom zaklel Sekerka hlasit. Spatil, an vedle u dla dstojník

a hned za ním dva vojáci sklesli pdu krví svou barvíce. Starý hejtman

piskoiv vzal žhavý doutnák z ruky poraženého vojáka a sám vypálil.

Dsný ryk zahluel nad vlnami a Písetí zajásali. Lodice, jež

nejdále ku pedu pronikla a nejvíce škodila, zavíila a sklesla hned

na to pod vodu.

Nad ekou a kol jeskyn válely se bílé mraky stelného dýmu,

jimiž se blýskalo a hímalo, jako by boue s výšin nebeských v ta

místa se snesla.

O kámen jsa open nabíjel Mandát pušky. Nedalo mu, nemohl

v šeré klenb vydržeti, piplazil se k hradb, aby druhm sloužil, aby

si snad také „železný knedlík" vyhledal. Zdálo se, že práce ta jej

velmi rozehívá, neb si strhl kabátec s ramen.

Na. chvíli ted! Turci ustáli, i Písetí umlkli, nechtíce prach vy-

hazovati.

Za adou útoících ajek stála nejnákladnjší lodice opatená dlem.
Asi tyicet janiár po zuby vyzbrojených stálo pohotov, aby hájili

velikého vezíra, který mezi nimi sám stál. Ten byl praví' dal rozkaz,

aby se v palb ustálo. V ten okamžik k lodici jeho piveslovala ajka,

na níž stál vysoký, mladý pasa v bílém turbanu, bohaté odný. Za-

kivená šavle s drahocennou rukojetí leskla se v jeho pravici. Byl to

velitel lostva. Chvíli spolu rozmlouvali, pak odrazivši lo mladého

pftie, vjela mezi ostatní a hned na to ozývalo se bromov jméno Alla-
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liovo nad vodami a v skalách, a jícny dl tureckých poaly znova

soptiti na hradbu Veteránské jeskyn.

Tam už bylo zle. Sekerkoví nebylo teba napomínati, aby šetili

a dobe míili. Turci padali jako makovice, a nejedná ajka musila již

opustiti šik k boji jsouc neschopna. Jen jednu z nich jako by koule

císaských zasáhnouti nemohly. Byla to ta, na které stál mladý, sliný

pasa v bílém turbanu mávaje lesklou šavlí. Ta byla v ele všech,

chrlíc zhoubu na Písecké.

„Kristiáne, pušku !" volal Jeník.

Soused jeho skren jsa volal na Mandáta, aby mu podal erstv
nabitou, že toho pašu skolí.

„Tu máš, je v ní poslední mj knoflík. Mi dobe !" zasípal Mandát
a sklesl na bí4-ý svj fráek, z kterého všechny mosazné knoflíky za

kulky nabil.

Ale v tom, co soused pušku nasazoval, zajásal Jeník a všecka

družina. Mladý dudák vyšvihnuv se ze svého krytého postavení zaryel

válen mávaje puškou nad hlavou. Zmizel bílý íurban a pasa velitel

svalil se do lodice, která ihned bleskem ustoupila.

Ale již vzkikl Kristián, jak uvidl, že Jeník pitiskl náhle levici

k boku a z pravice tžkou pušku upustil. Holec mu oplatil. Chopiv se

krvácejícího mladíka odnesl jej do jeskyn a více na bojišt se nevrátil.

Tou dobou dával Sekerka, jenž u opuštného dla zstal, etz
místo koule nabíjeti.

Major Stein byl brzy tu, brzy tam, povzbuzuje, napomínaje, aby

vytrvali.

A vytrvali.

Brzy potom, jak onen mladý pasa padl, slábla stelba turecká

a lod ustupovaly, až dla jejich úpln utichla.

Hrozný útok byl odražen.

Major Stein skloniv k zemi kord, rozhlédl se kolem. „Dílo skon-

eno!" pomyslil. „Více není možná."

Nkolik zabitých leželo u dl a za hradbou na tvrdé pd, jiní

pouze lehce ranni plazili se do jeskyn aneb ránu svou s pomocí

druh zavazovali, tžce ranné obvazoval ranhoji a dával je odnášeti

dovnit do nemocnice. Pušky, do nichž žádného náboje již nebylo,

jakož i tu tam kaškety, kabátce ležely rozházeny na tvrdé pd, jejíž

nejeden kámen skropen byl ernavou, schnoucí krví.

Major pistoupil k Sekerkovi, jenž jsa bez klobouku, pokálený,

maje oi jako zapálené uprosted své setniny stál. Velitel praporu podal

mu ruku a dkoval.

„Pane majore, nám dnes pomohlo, že toho pašu jeden z mých
hoch skolil. Ten zasluhuje podkování."

„Víte, kdo by to byl?"

„Sikovatel oznamuje, že to mladý dudák, ale za to krvavou ránu

odnesl."

Jeník Podrazilv probudil se z mrákoty. Nad nim sklánla se

osmahlá obvázaná tvá Barušina bratra,

„Jak je?" ptal se tiše mladý voják.
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„Dobe, ustoupili. A ty?"

„Nevím."

„Krev jsme zastavili. Už pijde felar."

A když ranhoji pišed ránu prohledal, podíval se vážn na Holce.

„K smrti není, ale dá práce. Kulka je v tle a musí ven."

V tom pistoupili k loži setník a major, jenž sám se po rán
vyptával.

„Je dost zlá," pravil starý hejtman, „ale tu, co pasa dostal, ta

je horší. Vid, dudáku? Znamenit jsi míil. Až se uzdravíš, vzpomenu

si na to."

Jeník se usmál, ale mlel.

Zas odešli páni dstojníci ped branku za opevnní, co zatím

v jeskyni obvazováno, ošetováno.

Major a Sekerka sedli na ímském kamenu a piln rokovali.

Asi za hodinu ohlásily stráže tureckou lod. nad níž vlál bílý praporec

parlamentáský.

„Jako na zavolanou," pravil major a usmál se. „Nuže, jednejte,

pane setníku, jak jsme umluvili."

Sekerka opt vystoupil a jal se s Turky rokovati. Když pak za

tvrt hodiny sestoupil, byla jeho tvá vyjasnna a oi voják stráží

stojících se zaleskly. Jeskyní Veteránskou jako by jasný paprsek zašlehl.

Zaradovali se všichni, když slyšeli, že sám veliký vezír nabízí

posádce estnou kapitulaci, tak totiž, aby dstojníci se zbraní, mužstvo

pak bez ní voln a svobodn ku své armád se navrátili.

Co zbývalo? Pomoc nepišla a nepijde; mli už jen po špetce

prachu a potrava došla, vykonali, se lovk je. Zamítnouti toto dosti

velikomyslné nabídnutí vezírovo bylo by nesmyslno. Major svolil a ihned

konány pípravy k odchodu. Ale pece se zasmušili, když povážili, že

nadarmo tolik set bratí pokynulo, že musí vydati místo, pro které

tolik krve prolili

!

„Možnáli jen Turkm viti? Tm o slib nejde," mínil jeden

z voják.

„A což naplat. Zstanemeli, zememe hladem, a to mi milejší

ostrý nž nežli okusovati své vlastní hnáty."

„A což ranní?"
„Odneseme si je. Tch Turkm nenecháme, rozumí se."

V tu chvíli strojil Nehyba se šikovatelem a druhy desátníka Fe-

liznu do hrobu.

„Škoda, Vácslave, žes se toho nedokal. V cizí zemi shniješ,

chodáka!" A když mu bílý, zakrvácený kabátec svlékali, našli na prsou

škapulí a v nm pipevnný svadlý kvt meíkový.
„Prsa mu to ochránilo, ale hlavu ne."

A již jej vynášeli, aby jej s ostatními, kteí v dnešním boji padli,

pochotali Major dal jim na poest poslední rány vypáliti.

,, Díky bohu, snad už v té jeskyni nezstanu," pravil mdle Jeník

Kristiánovi.

„Nezstaneš, ale dá bh, uvidíš zase ten náš Písecký kraj."

„A ty také."

68
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Starý adaraita nedvivé se usra«ál, ale mlel. Potuchlá nadje
obživla v srdci jeho opt jako hynoucí mrazem kvtina, na níž teplý,

živný paprslek slunce zazáil. —
Donucen jsa nedostatkem potravy a steliva, vzdal se dne 30. srpna

major Stein, když byl se zbytky svého praporu jeskyni Veteránskou

po 21 dní peudatn hájil a Turkm ohromných ztrát zpsobil. Lodice

turecké pipluly nyní bez pekážky až k samé hradb, a sám veliký

vezír provázen jsa nkolika paši vystoupil do jeskyn, aby se jí ujal.

Písetí stáli v šiku, ped ním zbylí dstojníci majíce kordy své po

boku. Stranou na hromad ležela sená i stelná zbra, která tolik

Turk s tohoto svta byla sprovodila. Nic nestalo se z toho, co mnozí

oekávali. Turci nespoutali zajaté, aniž je vraždili. Na rozkaz velikého

vczíra jednáno se všemi šetrn, jak si to svým hrdinstvím zasloužili.

Z pivezených zásob rozdáno hned jídlo i nápoj mezi vyhladovlé Písecké.

To byla Mandátová nejlepší medicína. Pak snesli ranné a nemocné
druhy do lodic, které vezír nabídl, aby pohodlnji na stanici byli do-

praveni. Kristián, Jeník, jemuž dudy ponechány, a Mandát dostali se

do jedné lodice.

„Radji bych s nimi pšky," pravil dlouhý kroniká. „Chtl
bych ješt jednou to nešastné místo tam u reduty spatiti." A když

se všichni posilnili a pipravili, nastal pochod. Lodice odrazily od je-

skyn a pluly proti vod ke Svinici, kdež první císaské vojsko bylo.

Ranní, nemocní i ti, kteí zdrávi jsouce pes Krvavý Kámen pšky
ku své armád se vraceli, ohledli se astokráte po tch strmých skalách,

kdež tolik bídy zakusili, kdež tolik krve prolito bylo.

„S bohem, kamarádi!" zašeptal nejeden mysle na ty, kteí na

vky zstanou u skalné sluje, kterouž tak hrdinsky hájili. Na vky
zstanou v té cizí krajin, na niž mnohá matka, mnohé dvátko
plaíc bude vzpomínati.

V jeskyni Veteránské usadilo se oddlení nepátelského vojska.

Celý Dunaj až po Srbský Blehrad byl v moci turecké.

„Jak se tu jinak dýchá!" liboval si Mandát sed v lodici. Den
byl jasný, vlny leskly se v jasnu slunením. Skalnaté, divoké behy
ustupovaly v zad, víc a více blížily se lodice svému cíli. I mysli

Píseckých se vyjasnily. Tou dobou stoupala hrstka muž z praporu

Píseckého zbylá, provázena jsouc oddlením janiar, s výšin Krvavého

Kamene. Jaká to byla podívaná na plnoetný prapor, když vesele

z vesnice na Krvavý Kámen vytáhl ! Tenkráte to bylí mužové silní,

zdraví, kteí pevnou nohou vykraovali — ted vrací se hrstka vy-

hublých, v tvái opálených, zbdovaných, v šatech na mnoze rozedraných

a pokálených, beze zbran, bez praporu. Když se piblížili k redut,

zastavili se rázem a všichni pohledli v ta místa, kde pes tyi sta

dobrých, srdnatých kamarád život svj krvav dokonalo.

Nebe usmívav klenulo se nad hrozným místem tím, jen mezi

skalami bylo vidti mraky, kteréž k zemi se snášely. Poznali mraky
ty, dravé ptáky, kteí se živí masem mrtvol.

Ve vsi Svinici sešli se v rakouském táboe ranní i zdraví vojáci

praporu Píseckého, kdež se jim dostalo náležitého ošetení.
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Tak jsem dopovdl o tom, jak slavn Písetí hoši s Turky ve

Veteránské jeskyni bojovali. Nyní ješt podotknu, že celá tato válka

skonila po smrti Josefa II., když bratr jeho Leopold II. s portou

r. 1791 ve Svišov se vyrovnal. Stará Ršava a ást Chorvátská jsou

jemu ponechány. Carevna ruská skonila pak válku o rok pozdji

mírem v Jasích, kterýmž rozšíila íši o krajiny mezi Buhem a Dnstrem.

Tenkráte po. prvé objevila se zásada velmocí evropských, nedopustiti,

aby padla íše osmanská za koist carství ruskému.

V.

Zem stulila jako kost a nebesa nad ní zahalila se šedou rouškou,

kterouž nikde noprokmitlo záící, vlídné modro. Bylo zaátkem msíce
prosince. K veeru poletovaly sychravým vzduchem první vloky snhové
a kladly se na bezlisté stromy, švadlou, bezbarvou trávu luin u cesty,

kterouž ti mužové kráeli. Nikde nebylo ani lovíka vidti, všude

bylo jako vymelo. Oni poutníci v šedých, vojanských plástech, majíce

po boku vaky z hrubého plátna, kráeli ped se staten, nedbajíce

ani zimy, ani mlhy veerní, hust na krajinu se kladoucí. Došli vesnice,

ani tam práv rozsvceli. Nedaleko krajního stavení se zastavili, kdo,

zajisté tušíte: Mandát, Jeník a Holec.

„Zsta, Mandáte, tady pes noc, a ráno mžeš dojíti."

„Ten kousek už ze Záhoí ubhnu. Rád bych už byl pod naší

stechou. Dej vám pán bh dobrou noc, a v nedli se uvidíme

v mst"
Ješt jej zdržovali — ale což dbal on osamlé cesty, studené

sychravé noci ! Pekousal jiného za vojanské služby. Uvykl na ni, ale

te, když jej propustili, šel rád dom a ím více rodné vsi se blížil,

tím více jej táhla, pudila touha. Podav ruku druhm zmizel v šeru

nehostného veera. To, když srdce mandát vydá, musí lovk po-

slechnouti.

Holec a Jeník stáli dosud na tom míst pólo nahlas spolu

hovoíce. Pak dali se do vsi, až se zastavili ped okny malého domku.

Uvnit svítili. Jasný pruh z oken záící padal venku na starý jasan

a na dva vojáky tiše až k samým oknm se pikradší. V svtle tom

bylo vidti vyhublou, po nemoci ublcdlou tvá Jeníkovu a osmahlé,

vráskovité líce jeho druha, jenž na dv ženské ve svtnici už jen

jediným okem se díval. Pravého zbavila jej rána ve Veteránské jeskyni.

„To je matka a to je Baruška," zašeptal Jeník. Pak upeným
okem hledl na ty dv milé bytosti a srdce mu hlasité tlouklo. I!.\l

by tam vskoil a s živou radostí je upímn objal, ale dle úmluvy

stál a ekal.

Holec nedíval se na starou sousedku, ale na to mladé, svižné

dve ped ní stojící. To je malá Paruška! Oka od ní neodvrátil. Ano,

ano, ty svtlé, dlouhé vlasy v rulíky spletené, to jsou Barušiny zbité

vlásky, a ty oi. ta mírná, dobrá tvá — poznává je, ty jsou, jak

bývaly. Jak vyrostla ve slinou pannu! Co ekne, až jej uvidí, jak jej

pi'ivít:'i. :i/ liratra pozná?

59*
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„Jdi už, jdi!" šeptal nedokavý dudáek.
A Kristián jda ku dveím, cítil, že se mu zaráží dech, že mu

jest, jako nikdy dosud — te zabušil na branku a Jeník ukryl se za

jasan. Baruška, která každého veera pišla matce Jeníkov pomoci

poklízeti a nyní už na odchodu byla, otevela na žádost divící se

matky dvée.

. Jeník pozoroval, jak Kristián vstoupiv uprosted se zastavil

a mlel, jak matka i Baruška na s úžasem hledly. Pak si sedl,

nyní nco mluví, matka náhle vstala, patrn vypravoval o nm, jak

umluveno — te ale vstává Kristián, nco mluví k Barušce. Jak se

zarazila, jak na Holce se dívá — te mu ruku podává — a hle již

ho objala kolem krku a kloní hlavu na jeho rameno — pláe.

A co tak bratr se sestrou se objímali a stará Podrazilka stranou

všecka udivena stála, rozevely se znova dvée a do svtnice vstoupil

jiný muž ve vojanském plášti a zvolal: „Mamiko!"
A na to zvolání zkikla matka i mladé dve, jež prudce hlavu

vztýilo a od bratra se odtrhnuvši chtlo k Jeníkovi piskoiti. Ale

náhle stanula zardívajíc se, avšak on už ji k srdci pižehl a políbil

jako milou nevstu. Holec pistoupil k staré sousedce a podával jí

ruku. Stiskla ji ochotn a ráda. Neb prvé, když se ten sousedv syn

dal poznati a ona na nm vidla, co zkusil za ta všechna léta, tu ozval

se jí v nitru vyítavý hlas: „Vidíš, co ten chudák nevinn vytrpl!"

Proto se ho lekla a proto se potšila a srden jej vítala, když

jí pátelsky a upímn ruku podal. —
Co se tetka Barušina dnes nazlobila, že ta tulaka dom nejde

— vzkázala pro ni, ale pece se jí nedokala. Kdy by vdla, co se

pihodilo, jak ti tyi lidé u Podrazilv kolem stolu sedící jsou šastni!

Kristián zstal i dnes nemluvou; ale jeho oko se tak zvláštn lesklo,

jeho tvá byla vyjasnna a starému vojínovi bylo tak volno a blaze

jako nkdy za let mladosti. Skoro neustále patil na Barušku a hlu-

bokým pohnutím sotva slovo promluvil. Za to Jeník vypravoval, ovšem

také jedno pes druhé ; nebo jeho radost nebyla menší než Kristiánova.

Povdl také, že tomuto, protože tak udatn bojoval a ve služb

oslepl, ostatní léta slevili, jeho pak že uznali k další služb za ne-

schopného.

Tu také povím, že Nehyba a šikovatel na vojn zstali. S Tomšem
se nikdo více neshledal, bez toho chudák umel v „nemocnici," jak

byl tušil. Když Jeníkova matka vojákm dole ve svtnici stlala, prosil

Kristián, aby si sml lehnouti na pdu, i musili mu vyhovti. Když
Baruška odcházela, ekl jí bratr: „Brzo si pro tebe pijdu."

„A zstaneš pak u nás," dodal Jeník usmívaje se.

„Chvála bohu," pravila matka, „však už toužím po tom. Byla mi

dcerou a bude, a pán bh jí oplatí, co mn staré osob dobrého

udlala."

Jeník doprovázel nevstu svou jako za onch podzimních nocí.

Ted byl mráz, ale u tch mladých lidiek jaro zavítalo.

Nahoe, na tmavé pd kleel voják adamita u staré postele, na

níž nemocná jeho matka tak dlouho v bolestech byla ležela, uíc dcerku

„pravd boží." Sepjal mozolné, tžké ruce a hledl ku hvzdám,



Na Krvavém Kameni. 929

jež malým okénkem v lomenici na vlídn mrkaly. Dkoval vroucn
bohu, že ho zachoval i sestru, že naklonil jí také mysl mladého,

hodného Jana. Mírná vláda nastala, a nikdo nebude pronásledovati

jich. „Hledal jsem hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech pístrach
mých vytrhl mne."

Mír zavítal v jeho duši. —
Jak radostné bude z rána tch našich známých procitnutí

!

Pohlednou ped se a uvidí jasným, teplým svtlem ozáenou budoucnost

kynoucí jim štstí klidného života rodinného

!

Frithjof a Ingeborg se louí.

(Esaias Tegnér: „Frithjofssaga" zpv VIII., Afskedet.)

Paložil

František Doucha.

Ingeborg. Již úsvit jest, a Frithjof nepichází!

Snm pece vera již byl položen,

kde Bélv chlumek: dobe zvolen prostor; —
tam dcein osud ml být stanoven.

Jak mnoho mne to stálo prošení,

jak mnoho slzí — Frejou sítaných —

,

led záští splavit s Frithjofova srdce,

vyloudit pislíbení z hrdých úst,

že po druhé dá ruku k smíení!

Ach, muž jest pec jen tvrdý ! pro svou est
(tím zove pýchu svou) tak zúplna

to nepoítá, milovnéli srdce

potrápí více, mén. Ubohá
ta žena, s nitrem jeho slouená,

jest jako mech, jenž na skalin kvete

bledými barvami: ten stíží jen

a nevidn se drží balvanu,

a slzy noci jsou mu potravou.

Nuž tedy vera usouzen mj osud,

i skleslo nad tím slunce veera.

Le Frithjof nepichází. Bledé hvzdy
již hasnou : mizí — jedna po druhé,

a s každou, která hasne, nadje
jde jedna v útrobách mých do hrobu.

Však, což mám doufat? bozi ve Valhalle

mn nepejí, že jsem je rozhnvala.

Je velký Balder, jehož chranou žiji,

pohoršen tím, že láska lovka
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nedosti svata bohv pohledm,
že zemská záliba si troufati

tam nemá pod blankyt, kde vznešené

a písné moci stan svj zpevnily. —
A pec, co chyba má? pro rozhnván

bh klidnoduchý na panenskou lásku?

Zda není istá, jako pramen Urda,

i nevinna tak, jako Gefionin

sen ranní? Neodvrací vznešené

ni slunce ode dvou, se milujících,

istého oka; a dne vdova, noc

ta hvzdorouchá, pi svém truchlení

poslouchá ráda jejich písahy.

Co chvalno pod nebeskou oblohou,

zda híšno pod chrámovým klenutím?

Mám v lásce Frithjofa. Ach, pokud zpt
mi pomysliti, jsem jej milovala

!

Jet láska s bytností mou zrozena:

kdy vznikla, nevím; aniž chopiti

lze mysli mé, že kdys jí nebylo.

Jakž kolem jádra plod jest nasazen,

a roste, okrouhlí pak v záení

letního slunce zlatý okruh svj

:

tak já též vyrostla i zrála jsem

kol toho jádra, a má podstata

je zevní skoepa jen lásky mé.

Odpus mi, Bale! Ve tvou svatyni

já s vrným vešla srdcem; s vrným z ní

chci srdcem odejít: to vezmu s sebou

pes lávku Bifrost, se svou láskou pak
se ped Valhally bohy postavím.

Tam bude stát, jak oni bohorodá,

a ve štítech se zhlížet; poletí

pak volnou holubice perutí

tam modrým bezmezím v Allfara klín,

kde byla vyšla. Pro ty šerem ranním

své elo vraštíš jasné ? V žilách mých
tak, jako ve tvých, proudí Odna
starého krev. Co, ujce, na mn chceš?

Svou lásku v ob dát ti nemohu
i nechci : hodna ona nebes tvých.

Však mohu obtovat života

ti blaho, mohu odhoditi je,

jak odhazuje královna svj pláš,

a jest, ím byla. — Ten mj úmysl

!

Nemá se rdíti Valhall vznešená

za píbuzenku svou ; chci v ústety

jít svému osudu, jak hrdina

ve stíci kráí svému. — Tu jde Frithjo;
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jak plachý, bledý! Po všem jest, ba po všem!

pichází s ním má Norna hnvivá.

Bud: silná, duše ! Konen, bud vítán

!

Rozhodnut osud náš, to na ele
tvém ísti.

Frithjof. Zda zde nejsou krvavé

též runy, zvsty hany, výsmchu
i vyhnanstva?

Ingeborg. Frithjofe, zpamatuj se!

Mluv, co se stalo
;
jest mi tušiti,

co nejhorší : jsem na vše pipravena.

Frithjof. Já k snmu pišel na otecký chlum.

Na stráních zelených, štít vedle štítu,

me v ruce, stáli muži severu,

kruh jeden za druhým až k vrcholu

:

le na kameni soudc, zakabonn
jak bouný mrak, tvj sedl bratr Helge,

ten bledý s hledem šerým krkavec;

a vedle Halfdan, dít vysplé,

zde sedl bez myšlénky, s meem hraje.

Tu pistoupiv jsem pravil : ,Válka stojí,

štít voje bušíc, na hranicích zem;
tvá íše, králi Helge, v nebezpeí:

svou dej mi sestru, a já v boji rám
ti pjím, jež ti mže prospti.

Hnv mezi náma vyhla z pamti:
jej kojím nerad s tím, jenž Ing'borgin

jest bratr. Nahlížení, králi, mj
a jedním rázem zachra korunu

si zlatou svou, i srdce sestino

!

Zde ruka má. Živ Asa-Thor! že jest

již naposled ti vzdána k smíení!'

Tu na snmu hluk vznikl. Tisíc me
na tisíc tlouklo štít pochvalu,

a výzvuk zbran vzlétal k obloze,

jež ráda volných muž schválení

to vala pro vc. která správná jest.

„Ing'borgu dejž mu, štíhlou liliji,

všech nejkrásnjší, vzrostlou v dolech našich.

Dejž jemu Ingeborgu!" — Pstoun mj, *

kmet Hilding, se svým vousem stíbrným,

pistoupiv e ml plnou moudroty

se struným jádrem; znlat, jak me rázem.

Sám Halfdan, s královské své stolice

zvednuv se, prosil slovem, pohledem.

Vše mamo ; vyšplícháno prošení,

jak slunce, na skaliné plýtvajíc,

jí z hrudi nevyloudí rostlinu.

Též Helge král se v tvái nezmnil.
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jsa „bledé Ne u všem prosbám lovím.
„Se'lskému synku" (tupne dl) „bych mohl
dát Ing'borgu; však hanobící chrámu
Valhally dcera se as nehodí.

Zda's, Frithjofe, mír Balrv nerušil?

zda's v jeho chrámu nezel sestru mou,

když ped rouháním vaším skryl se den?

Zda tak i ne?" — Tu v kruhu muž znl
hlas jedin: „ekni jen, že ne, že ne,

a uvíce tvému výroku

my snoubení to zpsobíme tob,
jenž, Thorsnv syn, jsi tož, co králevic;

mluv: ne a ne , . ., a Ingeborg je tvá!"

,Zdar žití na slov mi visí jednom'

(jsem dl)
;

,však nestrachuj se, králi Helgc

!

Já nechci ve slast Valhally se velhat,

ni v pozemskou. Já vidl sestru tvou,

já s ní též mluvil v noci chrámové;
mír Balderv jsem tím však nezrušil.' —
Víc mluvit nemoh' jsem. Hluk úžasu

snm proletl ; ti, kteí stáli nejblíž,

ucouvli, jako bych byl morovec

:

i ohlídnuv se, zel jsem, zpozdilá

jak povra ves jazyk zchroumala,

tvá každou zbílila, jež veselou

nedávno zaplanula nadjí.

Král Helge zvítzil. Tak chroptivým

a dutým hlasem (jako mrtvé Valy

ve Vegtams-quid hlas, když Odenovi

o zkáze As, o vítzství Hely

jest pla) pravil: „Vyhnanství i smrt

bych mohl urit, otcv zákonem,

na zloin tvj ; chci slitovný však být

jak Balder, jehož svatyni jsi potupil.

Je, v západ, v moi vnec ostrovv,

nad nímžto vladaí jarl Angantyr.

Co živ byl Bele, dával ron jarl

svj poplatek, jenž nato zastaven.

Tam proudem pluj a poplatek ten shánj :

to trest, jejž kladu na tvou drzotu.

Jet e" — tak dodal s podlým úšklebem —
„že tvrdo-ruký Angantyr, že na svém
je zlat zasedlý, jak Fafner drak;

nuž, kdo by Sigurdu si troufal as

novému, hado-bojci, odolat?

Zkus inu mužnjšího, než ten jest,

ve chrámu Balra panny mámiti.

V budoucí léto budem s uctním
t ekat

; jen a neseš poplatek

!
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Však ncli, Frithjofe, všem nectný's muž,

co živ i psanec v našich ddinách."

Ten soud byl jeho, a tím skonen snm.
Ingeborg. Co hodláš?

Frithjof. Zda mi zbývá volení?

Zda chtní jeho nevíže mou est?

To splnit mi, by hroužil Angantyr

v Nastrandské toky bídné zlato své.

Dnes ješt odpluji.

Ingeborg. A opustíš mne?
Frithjof. Ba neopustím ; ty mne provodíš.

Ingeborg. Nemožno

!

Frithjof. Slyš mne, slyš, než odvtíš.

Tvj bratr Helge zapomnl as, moudrý,

že Angantyr -

byl pítel otce mého

i Bélv: možná, po dobrém že dá

snad, za ho budu žádat
;
pakli ne,

mocného, ostrého mám pímluvce,

jenž po boku mi levém zavšen.

To drahé zlato pošlu Helg'ovi:

tím obtního nože navždy zbavím

se toho, s korunou jenž krvavec.

My, krásná Ing'borgo, pak vytkneme

Ellídy plachtu nad neznámým proudem:

ten zakolíbá na libý nás beh,

v to útoišt lásky klatbené.

Co jest mi sever, a co jest mi lid,

jenž — na slovo svých bohoslužných bledna —
chce drze sáhat ve svatyni srdce

a v kvtný podstaty mé kalich sám?
Jak Freja živa, nemá být jim zdar!

Jest vázán rab jen bídný na svj drn,

kde narozen
; já však chci volný být,

jak boue hor. Hrst prachu s mohyly,

v níž otec mj, a s té, v níž Bele, dosti

má místa na lodi, a to je vše,

co potebno nám z naší otiny.

Jest jiné slunce, drahá, nežli to,

jež bled svítí na tch výšin sníh;

též nebe krásnjší jest, nežli zde,

a jemné hvzdy s božským zásvitem

za teplé noci v háji vavínovém
tam na milých dvé s nho shlížejí.

Mj otec Thorsten Vikingovee trval

na dálných výpravách, a asto líil

to ecké moe, jeho ostrovy

a lesy v jasném toku, zelené.

Rod mocný byl tam bytem ped GSSy,

;i velcí bozi v chrámech z mramoru.
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Te stojí zanecháni : tráva bují

po zpustlých schodech ; roste kvtina
z run, hlásajících moudrost pedvkou

;

a štíhlé sloupv kmeny zelené

tam hojným jihu révím objaty.

Le vkol rodí zem sama sebou

že, nezasetou, k lidským potebám

;

i zlatá jab'ka v listech žíejí,

a rudé hrozny se všech visí vtvic,

kde kypn dmou se, jako tvoje rty.

Tam, Ingeborgo, v moi malý sever

si krásnjší, než tady, zbudujem

;

tam vrnou láskou naplníme chrámv
oblouky švihlé, lidským štstím ješt

zblažíce bohy zapomenuté.

Když plavec plachtou plihou (nebo boue
tam není) zakolíbá kolem výspy

té naší v rudé zái veera,

a hlídne vesel od vln ržových
až ke behu: — pak uzí na prahu

tam chrámu novou Freju (Afrodíte,

jak tuším, sluje v jejich jazyku),

i podiví se zlatým kadeím
— jak ve vtíku polétávají —
a oím jasnjším, než nebes jih.

A ponenáhlu vzroste kolem ní

rod chrámu malý Alfu, s tváemi
tak, jako kdy by jih byl rozesel

své všechny rže v závj severu.

Jakž krásn, blízko, Ingeborgo, stojí

vše zemské štstí dvma srdcím vrným

!

Jen teba odvahy, ho uchopit;

jde ono volno pak, a tady již

jim pod oblaky Vingolf buduje. —
Poj, rychle! každé slovo mluvené

z blahosti naší bére okamžik.

Vše uchystáno : již Ellída zpíná

svá temná orlí kídla k útku,
kdež cestu znaí svží vtrové

pry ode behu klamv na vky.
Co váháš?

lngéborg. Nemohu já s tebou jít.

Frithjof. Ne se mnou?
lngéborg. Ach, ty Frithjofe, jsi šasten

;

neb ea nikým ty jíti nemusíš

!

Ty ták jdeš naped sám, jak popedek
tvé draí lodi : pi vesle pak stojí

tvá vle vlastní, plavbu ídíc rukou

statenou po vlnách tch boulivých.
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Le, jak jest jinak se mnou! Osud mj
spoívá v rukou jiných: tyto lup

svj nevypásti, teba krvaven

;

a obtovat sebe, bdovat

a hynout prodlouženým trápením,

to královské jest dcery svoboda

!

Frithjof. Zda nemáš svobody, jen pakli chceš V

Zda nesídlí tvj otec v mohyle?

Ingeborg. Je Helge otec mj, jsa postaven

v otcovské místo ; k jeho souhlasu

svou vizi ruku: dcera Bélova

krást nemá štstí své, by sebe bližší.

Co as by žena byla, odtrlmouc

se od úvazku, jímžto pipojil

Allfader k slabé silnou podstatu?

Je rovna bledé vodní liliji

:

ta s vlnou stoupá, s vlnou upadá,

i pluje pes ni plavce podlodí,

jež nezí, že jí stíhá lodyhu.

Ten její osud; a pec, dokud koen
tkví pevn v písku, chová rostlina

svou cenu, vydlužuje se shora

od bledých sester, hvzd, si barvu svou,

kdež modré hloubky sama hvzdou jest,

Le odtržena, již se plahoí,

list jako zvadlý, pustým poplavem.

V noc minulou (to byla strašná noc

!

já stále ekala: ty's nepišel,

a dítky noci, vážná myšlení,

s ernými vlasy ped mým stále bdlým
šly okem, neslzavým, palivým;
sám bezkrvý bh Balder hrozivou

pohlížel na mne tváí se shora) —
v noc minulou jsem vážila svj osud :

i hotov zámr : já zde zstanu,

povolná ob na oltái bratra.

Ba dobe, že jsem nepislouchala

tvým ostrovm, jež bájis v oblacích,

kde pozdní ervánek se neustále

rozkládá kolem svt — kvtnatých,

však osamlých — lásky, pokoje.

Kdo zná svou slabost? Dtství mého sen,

by dávno zapomenut, vstává opt,

a šepce tudíž hlasem v ucho mé
tak známým, jako když to sestin hlas.

tak nžným, jakýmž mluví milenec,

Já neslyším vás, ne, já neslyším,

vy luzné blasy, druhdy milené

!

Co v jihu já, jsouc dítkem severu ?
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Jsem píliš bledá pro ty rže v nm

;

bezbarvá k jeho žáru jest má mysl

:

ta na horkém by slunci zhoela
a s touhou hledlo by oko mé
k severní hvzd, která vn stojí,

stráž nebes, nad otc zde hrobkami.

Šlechetný Frithjof nemá zstavit

zem drahou, které hájit narozen,

ni odházeti slávu za malou

tu pouze vc, jež láska k dvici.

Ten život — kdežto slunce, rok co rok,

den jeden stále rozpádá jak druhý,

a krásná, pec jen vná jednakost, —
jest pro ženu; však pro hrud mužovu,

tož tvou, jest „morem" ticho života.

Ty zrstáš jen, když na klusácích pnných
se žene boue kolem nad hlubinou,

když na své place, na život a smrt,

jen s nebezpeím, pro est vedeš boj.

Ta krásná samota, již maluješ,

by hrob jen byla nezrozených inv,
a se štítem by rezavla též

tvá mysl volná. Tak to nemá být:

i nemám Frithjofovo jméno já
ukrádat zpvm skald, shladit já
s ervánk ranních reka mého est

!

Bud moudrý, Frithjofe mj ! vznešeným
ustupme Nornám, zachráníce aspo
z té lodní trosky osudu — svou est,

když nelze zachránit slast života.

Musíme od sebe.

Frithjof. A pro? Že jedna

noc bezesná tvou mysl zmútila?

Ingeborg. Že cenu mou jest zachránit, i tvou.

Frithjof. Je v lásce muže cena ženina.

Ingeborg. Té nemiluje víc, jíž nemá v úct.

Frithjof. Kdo choutkám hoví, nezíská si úcty.

Ingeborg. K pravému láska — choutkou ackou jest.

Frithjof. V tom nebyl vera lásce naší spor.

Ingeborg. Ni dnes; tím víc náš útk vede k sporu.

Frithjof. Jen nutnost káže jej, a protož pojd!

Ingeborg. Co pravé, šlechetné, to nutné jest.

Frithjof. Již jede slunce výš, a mine as.
Ingeborg. O bda! minul, minul na vky!
Frithjof. Již pomni ! zda to poslední tvé slovo ?

Ingeborg. Vše pomnla jsem; poslední to jest.

Frithjof. Nuž, krále Helga sestro, zdráva bud!
Ingeborg. O Frithjofe, zda rozejdem se tak?

Zda pátelského nemáš pohledu
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pro dtstva družku? ruku nepodáš

té nešastné, již nkda's miloval?

Zda soudíš, já že na ržích zde stojím

a s úsmchem své blaho života

odmítám, bez bolesti z útroby

své trhajíc tu jednu nadji,

jež na celek s mou srostla podstatou?

Zda srdce mého nebjTs ranní sen?

Co cítila jsem slasti, byl to Frithjof;

co život velkého má, šlechetného,

tvou tvánost ped mým okem pijalo.

Ten obraz neztmívej mi, se slabou

nejednej tvrd, když ti obtuje,

co nejsladší jí bylo zem -kruhem,

co nejsladší jí bude v sínici

Valhally. Tžká dost, Frithjofe, ob.
i hodná je snad slova útchy.

Vím, miluješ mne
; já to vdla,

když rozednívalo se v duši mé

:

a Ing'borgy tvé pam s tebou jist

jde léta mnohá, a jdeš kamkoliv.

Však ohlušuje tesknotu zvuk zbran

:

ta na divém pry vane poplavu,

i nesmí sedat na lavici bojc,

když tito pi poháru oslavují

své vítzství. Jen asem, když zas jednou,

v noc tichou, prohlídneš dni minulé.

tu obraz bledý z nich se zakmitá :

ty znáš jej dobe, on t pozdravuje

z niv milených ; to obraz device

jest oné bledé z chrámu Balrova.

Ty neodmítej ž jej, by jakkoliv

žalostn hledl; ty mu slovo vlídné

zašeptej v ucho : po laskavých kídlech

je noci vtrové mi donesou

;

to jedna útcha, kdež nemám jiné !
—

Nic není, co by strast mou ptýlilo:

co vkol mne, vše mi ji pipomíná.

Ty vele-sínce chrúmu o tob mi

jen mluví; obraz boha, jenž by ml
mi hroziti, tvou pi msíce svitu

tvá na se bére. Na moeli hledím,

tu lo tvá plujíc pnou rážela

si dráhu k té, jež touží na behu.

lllcdímli k lesu, mnohý stojí kmen,

kde „Ing'borg" v kru vryto runami

:

již kra zrstá; mizí jméno mé;
a to smrt znamená, jak praví vest.

Já dne se ptám, kde tebe posléz vidl,
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já noci ; od obou však mlení

;

i moe, jež t nese, odpovídá
v mou otázku jen vzdechem ku behu.
S ervánkem veerním t pozdravím,

kdy zhasínati bude v moi tvém;

a nebes loky, oblaka, pak vezmou
i vzdechy s sebou od opuštné.
Tak — v panenské své sedíc komnat
co ernorouchá vdova po života

sladkostech — zlomené již lilije

vyšívat budu v šat; až Jaro nato

šat jednou utká svj, a vyšije

v nj na mém hrob lepší lilije.

Však harfu vezmuli, bych vypla
žal neskonalý zvukem hlubokým,

pak zaplái, jak nyní — —
Frithjof. Ty, ' Belcova dcero, vítzíš

;

i nepla ! Hnv mi odpus : byl to žal

mj pouze, který hnvem piodl
se na okamžik ; on však odní
to nedovede dlouho nositi.

Ty's, Ingeborgo, dobrá Norna má:
co šlechetno, aj tomu šlechetná

jen uí mysl. Lepší „enici
nutnosti" nema moudrost nad tebe.

ty Valo spanilá rt ržových!
Chci mušenosti ustoupit a s tebou

se rozlouím, však nikdy s nadjí:
tu vezmu s sebou pes proud západu,

tu vezmu s sebou k brán hrobové.

Král Helgc, doufám tak, mne spatí zas.

Pak bude slib mj zpravdn, splnna
též jeho žádost, smíen „pestupek"
te o mn smyšlený; pak vyžádám,

ne, pohledám si tebe na snmu
veejném pod lcsknavou ozbrojí

ne od Helga, — le od severa lidu,

jenž, dcero královská, tvj poruník

:

i ml bych slovo s tím, kdo by se zpouzel.

Bud zdráva dotud, vrna ; v pamti
mne zachovej : a na památku lásky

té naší mladé vezmi náramek
zde mj, Vaulundrv krásný výrobek,

kde nebes divy v zlato vyryty

:

div nejlepší pak vrné srdce jest.

Jak pkn padá na tvé bílé rám,
svtluška na lodyze lilije!

Již, drahá zaslíbenko, zdráva bud;

vše ástkou msícv se promní

!

(Odejde.



Frithjof a Ingeborg se loui. 939

Ingeborg. Jak vesel, vzdoren, pln doufaje

!

Dobrého mee plekno sázeje

na Norny prsa, praví: „Ustupiž!" —
Frithjdfe chudý, neustoupí Xorna;

jde chodem svým, a nic jí Angurvadel.

Jak málo mého mraného znáš bratra !

Tvj pímý reka smysl nechopí

té chmurné jeho tn, ani záští,

jež v nepející jeho hrudi tlí.

Nedá ti nikdy ruku sestry své

;

spíš korunu svou složí, i svj život,

a starému mne Odenovi vzdá,

i kmetu Ringoví, s nímž vede boj. —
Kam hledím koliv, žádná nadje;
však ráda jsem, že žije v srdci tvém.

Svj bol chci pro sebe jen podržet

:

však s tebou budtež dobí bohové

!

Zde na tvém náramku se msíc dá

pec každý ítat strasti zdlouhavé :

dva, tyi, šest, — i mol bysi se vrátit

;

své Ingeborgy již pak neshledáš. *)

*) F r i t hj o , Frithiof, Frithiofr, „silný" hrdina v povstech staro-severských
aa :)— it stol.: otec jeho byl Thorsten Vikingsson t. j. Vikingovec,
svéprávný „rolník statný- (den bonde god, zpv II.); jeho rolnické

svobodné sídlo: Framnas. V i kin # ovci jsou v djinách severu známí
odvážlivi rekové námoní: praotec jejích : Viking, syn Vicllv. — In-

geborg. Ing'borg, Ingibiorg; otec její byl král Bele, jehož malá íše
slula Sogn, Sogni; po jeho smrti kralovali jeho synové Helgc a Ilal-
dan spolen. Že Bele a Thorsten, jsouce zbrojní druhové, vzájemn se

byli spojili jakož pobratimi (Thorsten, hans gamle vapenbfoder, zp. II.),

svili své dítky Ingebofgn a Frithjofa starému rolníku II i 1 dingo v i

ku pospolnému vychování; protož dí Ingeborg ke Frithjofovi o sob
„pro dtatva družku- (át barndoms.-vánnen). — „Helge, ten bledý krva-
vec"; hned ve zp. II. se o nm dí: „och kom med blod pá híindreu

ur offerlunden" [a pišel s krví na rukou z obtného háje]. — „Halfdair,

dít vysplé, s meem hnije;
1- srovn. zp. II.: „Fill lek han tycktes bára

ett sviird vid halte, och liknade eu jtmgfra forkládd till hjelte." [Ke
he zdál se že nosí me na pasu, R podobal se pann, pestrojené za

hrdinu.) — „Bel v chlumek," t. j. mohyla, ve kterou Bele pochován;
ve drahou na blízku pohben Thorsten. Srovn. zp. II: .Hen laggen osa,

I Soner, i hdgar tvá.- [Le mis položte, vy synov, ve dva chlumky.]
Allader, Álladur, t. j. Odn ili Odin, otec bohuv (As) a lidí. otec

nebeský, stvoitel všehomíra. týž co Zeus u Rekv ; též Vall-ader odtud,

že duchové lirdin v bitv padlých jsou jeho „vyvolení." Ingeborg dí:

_V žilách mých . . . proudí Odna starého krev; zovcí ona i sebe

„píbuzenkou" Valhally, protože královsky rod Bélv odvozoval svnj

DVod od boha Odna rovnž, jako se dalo též jinde. — Ali. malí

bžkové, Klíi : zde zejména „kjus Aller." Alii svtla, dobré povahy,
od kterých se lišili Alti temnosti. „Svart-Alfer.* — Angantyr; Bpo-
Icné 8 ním. jakožto rekovným BOUdruhem váleným, dali se Bele a

Thorsten na výprava; po výboji Orkneyských ostrovv uinil jej Bele
na odmnu vladaem (jarlj neobmezené moci. však s povinností ku
poplatku. Srovn. angl. earl. Angurvadel. bájený me: kilo jej

v držení ml, tomu nikdo uškoditi nemohl. — Asa Thor (ThArn. mo-
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:

pokroku chirurgie za naší doby

od

dr. Josefa Thomayera.

Vývoj chirurgie, tak jako vývoj celého praktického lékaství vbec
podobá se životu tak zvané msíní rže. Bylina tato, známá okrasa

zahradní, vyniká sice po celý rok dosti bohatým kvtem, avšak nejsou

to stále tatáž poupata, na jejichž barv oko naše s potšením utkví,

nýbrž jedno poup po druhém se rozvíjí, a mezi tím, co jedno v plný

kvt vypuelo, opadává již druhé, ondy nemén krásné. Chirurgie

vždy tém bujila v plné síle, ó množství nových návrh i názor nikdy

nebyla nouze; avšak názor za názorem, methoda za methodou klesaly,

ustupujíce vždy novým, které tebas nebyly okamžit lepší než staré,

pece bhem století lepšími se stávaly, tak že se konen o pokroku

v chirurgii mže mluviti po celá století. V tomto ohledu ovšem poro-

vnání naše s rží kulhá, nebo kvt rže není stále lepším, nemní se.

Ale za naší doby — a njakých dvacet, ticet rok mžeme
snad ješt nazývati naší dobou — dožila se chirurgie zmn takových,

že mžeme smle mluviti o skutené revoluci v tomto vdeckém odvtví.

hutný bh síly, hromu a války (jehožto zbra hromové kladivo), syn
Odenv, po kterém byl nejpednjší mezi Asy t. j. bohy, tehda v pí-
tomnosti panujícími. Pvodn jsou Asové vlastn druhové Odna histo-

rického pi jeho sthování z Asie na evropský sever. — Bald r, mla-

distvý búh svtla a dobra, moudrý, blostné krásný, syn Odna (symbolu
nebes, skvlého slunce) a Friggy (symbolu zem), tedy jaksi bl-boh;
i Jak. Grimm vidí v názvu koen píbuzný slovanskému „bl," litev.

„baltas," lot. „balts," latin, „albus." — Bifrost, nebeská lávka ili

most boh, jenž ve spsob duhy k zemi vede. — Ellída, jméno lodi

v bájích. — Fafner, Fonir, had, který stehl zlato; jej porazil král

Sigurd („drako-bojce ili hado-bojce"). Freja, nejkrásnjší bohyn lásky

a luny, ochránkyn milujících i také zpvu. — Gefion, panenská bohyn
nevinnosti. — Hel, f., též Hela, šeredná bohyn smrti, bílá a erné; sídlí

v podsvtí, Niffelheimu t. j. íši mlhy. — Nastrand, m., beh mrtvých
v témž Niffelheimu. — Norny, f., ti Sudice: minulosti, pítomnosti a
budoucnosti. — Ring, též Hringr, král; íše jeho : Ringarig. „Brati
Helge a Halfdan zvdvše, že on v nastávající válce jest nad n moc-
njší, vypravili k nmu posly o smír. Ring svolil, budeli Ingeborg jeho
manželkou." Uinil Frithjofa plnomocným vladaem své íše: ten po
jeho smrti pojal konen Ingeborgu za cho. — Runy, šestnácte písmen
abecedy pedvkých seveanu. — Urda, Urda-born, istý pranici)

moudrosti, v jehožto držení byl bh Mimer. Urda sloula též jedna ze

tí Sudic, totiž Sudice minulosti. — Vala, vštkyn, kterouž, po tisíc

let mrtvou, Odin pode jménem Vegtam (poutník) zkísil, aby mu zjevila

Balderv osud. Zdráhava, prorokovala mu konen zahynutí As. Zpv
o tom sluje „Vegtams-quida" (Poutníkovo kvílení). — Vaulund,
Vaulunder, umlý ková bájený, strjce vzácného šperku. Vingolf
to, co Folkvang, nebeská sí bohyn Frcjy, zdobená hájem zlatých

strom. — Valhall, Valhalla, zlatý hrad a sín nebeská s pekrásným
sadem ve kraji bohv („Valhalls gudar

j

ej álska mig," Valhally bohov
mi nepejí, zp. VIII.). Jest i zárove píbytek blaženc, mrtvých reku
vyvolených, kteí ve válce, „na bojišti," padli. Zpv IX. Ing'-
borgin postesk („Nu ar det host") podal jsem v Lumíru 1873, . 8.
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Nejvtší genius v chirurgii, starý Celsus (žil as v dobách Kri-

stových) požadoval za své doby od chirurga : *) „Esse autem Chirurgus

debet adolescens, aut erte adolescentiae propior, manu strenua, stabili,

nec unquam intremiscente, eaque non minus dextra ac sinistra promptus,

acie oculorum acri, claraque, animo intrepidus, immisericors, sic ut

sanari velit eum quem accepit, non ut clamore ejus motu vel magis,

quum res desiderat, properet vel minus quam necesse est, seet atd."

Od dob Celsových ovšem uplynuly již takové vky, že se zdá po-

šetilé chtíti srovnávati nejnovjší dobu se starovkem a mluviti tu

o pokroku, a pece výrok Celsv nebyl v dobách pozdjších mén
pravdivý. Chelius, známý chirurg druhdy na škole Heidelberské, ped
46 roky napsal o operujícím lékai (1. c. str. 6.) „Die Unruhe des

Kranken, sein Geschrei, ein besonderes Gefuhl, das keinem Arzte beim

Operiren am Lebenden besonders im Anfange seiner Laufbahn fremd

ist, erschuttern leicht seinen notwendigen Gleichmut, machen ihn ángstlich

und unfáhig sein Werk mit Fertigkeit und Sicherheit zu vollenden."

Není divu, že byla chirurgie vždy povoláním velice obtížným, druhdy až

nenávidným: vždy teprve r. 1406 prohlásil král Vácslav chirurgii za

emeslo poestné — ped tím ji družili k rasm a katm.
Avšak ješt pozdji osvdil starý, mnohdy citovaný výrok Celsv

svou pravdivost. Geniální chirurg Jan Bedich Dieffenbach, snad nej-

vtší duch v chirurgii našeho století, nepožaduje sice ve svém spise

Operativní chirurgie,**) ono povstné „sit immisericors," ale ovšem po-

žaduje velikou zrunost, kteráž spojena s „klidem a neohrožeností" byla

jemu základní vlastností operujícího chirurga ; slovem, on nežil a ne-

operoval za okolností mnohem lepších než Celsus ped osmnácti vky.
Každý výkon chirurgv byl nemocnému hrozný. A nežili snad za dob

Dieffenbachových chirurgové málo nadaní : práv tenkráte operovali

s technikou nedostiženou a rychlostí bájenou— co však bylo všechno

jejich namáhání plátno? Kde nž vjel do živého tla, vzbudil bolest,

velikou bolest; a bylo vru potebí neohrožeností, nedáti se nákem
mýliti, nýbrž jednati tak, jak toho stav nemocného vyžadoval.

Ale asové se zmnili. Roku 1846 vyzval americký luebník
Jackson známého svého zubního lékae ve státu Massachusettsu, Mortona,

aby pi svých operacích užil vdechování tresti etherové. ***) Morton uinil

pokus ten 30. záí téhož roku ; lovk, jenž vdýchal páru eené látky,

upadl ve spánek tak hluboký, že bylo možno na nm operovati, aniž

by nejmenší známky vdomí na jevo dal. Událost ta rozšíila se rychlostí

blesku, a bhem jednoho roku narkotisovalo se po celém svt ; všude

uznávali toho potebu, jak ve prospch nemocného, tak ve prospch
lékae, aby operovaný v as operace ve spánek byl pohroužen. Rok
potom 10. listopadu 1847 pedložil Simpson v Edinburgu lékaské
spolenosti nový prospšnjší prostedek k uspávání, povstný chlo-

roform a tím zahájil novou éru v chirurgii.

*) Cituji výrok ten z Handbuch der Chirurgie von Maximilian Chelius
Dritte Auflage Wien 1831.

**) Die Operative Chirurgie von J. Fr. Dieffenbach. Leipzig 1845.
***) Viz o t<»m obšírnji ve spise Bruns: Handbuch der chirurgischen,

Piaxis 1*71.
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:

Chloroform skoro všude vytlail trest etherovou pro mnohé nepí-
jemné její vlastnosti; sám do dneška nebyl žádným jiným prostedkem
vytlaen. *) Ani chloroform není sice prostedkem nevinným, avšak až

posud není nahrazen lepším, a špatné jeho vlastnosti mizí proti pro-

spchm, jež poskytuje.

Do roku 1873 bylo známo 200 pípad smrti následkem chloro-

formu
;
pravdou nepopiratelnou jest. že pro nkteré osoby je chloroform

jedem prudce usmrcujícím, zejména, jak se zdá, pro osoby nkterou
srdení chorobou stížené ; také se stalo, že nemocný chloroformovaný

bez známé píiny po nkolika vdechnutích náhle skonal. To by
ovšem bylo látce té na újmu, kdy by jinak nebyla vcí pevzácnou.
íslo 200 mizí, jest nekonen nepatrné proti potm narkós již

provedených. Dle zápisk lékaských bylo jen ve válce americké

v letech šedesátých vykonáno as 80.000 narkós, z tch pak pouze
sedm nešastných. Ze 30.000 chloroformovaných nemocných (ranných) ve

válce Krymské nezaznamenávaji francouzští lékai ani jeden pípad
nešastný. Uvažme dále, že v potu onch dvou set také zahrnuti jsou

ranní z války pruskofrancouzské, kde v bitvách na jedné stran bývalo

pes 10.000 ranných: vru tu nedvra zmizí. Je to ostatn s chlo-

roformem u lovka zrovna tak, jako s etnými jinými okolnostmi.

Nkdo náhle skoná o plesu, a návštva »plesu jinak nebývá životu

nebezpena. Stalo se, že lidé, jimž vytrhnut byl zub, skonali na roz-

míšení krve ; stalo se, že švadlena zemela, když se píchla jehlou.

Objevení chloroformu co prostedku narkotického mlo na vývoj

operativní chirurgie vliv ohromný. Ješt r. 1839 znamenitý chirurg fran-

couzský Velpeau, rozhlížeje se po nezdárných pokusech narkotisování **)

prohlásil toto za chiméru — a sotva pak šest rok uplynulo, nebylo již ope-

rujícímu chirurgovi teba s hrzou pomýšleti na vtší operace? nebylo mu
teba zvláštní neohroženosti, aby nedal se mýliti bolestnými výkiky svého

nemocného, nebylo mu ani teba zvláštní zrunosti a rychlosti, aby trápení

lovka operovaného co možná ukrátil: od vynalezení chloroformu lze

každému operatérovi poínati sob s rozvahou a s klidem, nebo nemocný
z pravidla spí tiše, nezídka v blažený spánek pohížen. Operace pro

velikost svou jindy vzácné, staly se obyejnými ; operace druhdy pe-
bolestné ztratily hrzu svou i pro nemocného, i pro lékae. Nyní

známe operace, které i ti hodiny trvají: ped tyiceti roky by se

k emusi podobnému nikdo nebyl odvážil. Dieffenbach (1. c. díl II.

*) Tak se to nepodailo ani novému anglickému prostedku Methylenbi-

chlorid (CH2 Cl 2 ) látce s chloroformem (CH Cl
3 )

ostatn luebn spí-
znné.

**) Pokusy v obor tento spadající dávno byly peetné a tém po staletí

se opakovaly. Za dob Pliniových na místo, jež se mlo necitným uiniti,

pikládali rozmlnný „kámen Memfidský." Albertus Magnus odporu-

oval jakousi smíšeními alkoholickou. íané prý podobn užívali

jakéhosi opojného prostedku. V minulém století zkoušeli podávati

opium, makali nervy (James Moore), pokoušeli se ledem a zimou
vbec zpsobiti bezcitnost nkterého místa, což sice u malikostí mlo
jakýs takýs úspch, nikoliv však u vtších operací. Dále optn po-

dávali lihoviny. Tak amputoval Blandin opilému lovku nohu, aniž

tento jevil jaké bolesti. I magnetisování mlo chirurgm pomoci, avšak
vydaily se jen jednotlivé pípady (zejména povstný pípad Brocv).
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str. 37.) o rozetnutí hoejší elisti praví, že je to jedna z nejvtších

a nejkrvavjších operací na tle lidském ; dlouho tomu v pravd bylo

tak : nebylo možno nemocného dosti pevn uspat, jelikož krev snadno

do chtánu odtékající operovaného zadusiti hrozí. Nyní možno opero-

vanému rozíznouti chtán, ucpati prdušku kauukovým balónkem *)

jímž probíhá zahnutá roura ; touto nemocný dýchá a mže být chloro-

formován, kdežto balónek se nadme a ucpe prdušku tak, že se do

ní a do plic krev dostati nemže. Potom lze klidn rozetnutí elisti

a odstranní její vykonati, aniž by nemocný tžké operace cítil. Zajisté

výhoda neocenitelná.

Na základ narkósy vykonány operace, jichžto by se nejzkuše-

njší chirurgové ped objevením chloroformu byli zdsili. Vyjmutí

celého jazyka, odstranní hrtanu, odstranní velikých a hluboko v tle

sídlících hliz a nádor, patí za posledních dob na školách chirurgi-

ckých mezi dosti obyejné operace — jindy by bez narkósy nikdo se

nebyl o n pokusit. O odstranní v nádor vyrstšího vajeníku z dutiny

bišní napsal týž Dieffenbach (1. c. II. str. 802.) „Sie bringt weder

dem Arzte noch dem Kranken Segen", a tamtéž : „Der Erfahrene wird

davor zurckschrecken, er vveiss, was ein Mensch ertragen kann, und

was nicht," a pec nyní operací takových (zvaných ovariotoraií)

Anglian Spencer Wells v poslední dob vykonal veliká sta a získal

si slávu a dík trpících tém na celém svt. Zrovna tak vykonal

jich více set Koeberlé, druhdy profesor ve francouzském ješt Strass-

burku. Tuším obma tmto mužm menšina operovaných zemela, avšak

uvážímeli, že nádory vajeník jsou nemocí absolutn smrtelnou a

že operací vtšina smrti unikne, budeme si uvedených úspchv
vážiti. A oni dva mužové nejsou jediní, kteí se velikými operacemi

tmi zanášejí. Tém všichni náelníci škol chirurgických je konají

a s podobným úspchem; v Praze jich vykonal prof. Heine za po-

slední doby šest, pi emž pt operovaných se pozdravilo a pouze

jedna zemela.

Avšak není to pouze vynalezení chloroformu, jemuž chirurgie za

svj pokrok dkuje. Co pomže operatérovi nejskvlejší operace, když

mu nemocný v nkolika dnech neb nedlích umírá vlivy zevnjšími,

následkem nákazy ranou do tla vnikající ! Co jsou platný nejdmysl-

njší vynálezy, neníli chirurg pánem skutk svých, nemželi se zaruiti,

že, co podniká, bude a musí míti zdárný výsledek? A v postavení tom

chirurgové nebyli, ba byli po dlouhou dobu tak bezmocní, že i Pitha,

jeden z pedních chirurg rakouských, ba evropských, nad bezmoc-

ností tou si tém zoufal, ano vyknul, že by se operovati ani nemlo,
ponvadž ránu nedovedl nikdo ošetiti tou mrou, aby jista byla ped
nákazou, rozmíšeuím krve hrozící. Známe pípady smrti po nejmenších

chirurgických výkonech. Nechci tu vypoítávati hrzn zajímavé události,

jaké ve mnohých nemocnicích se udávaly a na veejnost obyejn se

nedostaly; v nkterých nemocnicích byly pomry tak dsné, že na p.
v Mnichové — jak se tamní profesor chirurgie Nussbaum v jednom
svém spisku (Chirurgische Klinik 1874) piznává — ze 04 amputo-

*) Methoda profesora Trendelenburga v Roztoku.

60*



944 J> Thomayer :

váných jen 7, pravím sedm se pozdravilo. Na štstí panovaly trapné

takové pomry jen v jistých ústavech a to ješt jen za jistých doh
;

naproti tomu pak vždy a vždy oznamována vyléení mnohdy zázraná-;

avšak již pouhá okolnost, že chirurg byl v jistých dobách vi ránám
úpln bez moci, naznauje jasn nesmírný rozdíl mezi hojením ran

nynjším a tehdejším.

Sensaní vynález nového, výteného obvazování ran popála št-
stna anglickému chirurgovi Josefu Listrovi, jehož jméno nyní po desíti

letech od první jeho publikace uplynulých zvun zní všude, kde se

operuje, a jehož zásluhám na sta lidí za svj zachránný život dkuje.

Jsou pak výsledky obvazu Listrova pímo netušené. Ye spisku

Richarda Volkmanna „Die Behandlung der complicirten Fracturen"

teme, že chirurg tento za 4 x
/2 roku 73 nemocné s tak zvanými kom-

plikovanými zlámaninami léil, a že ani jednoho z nich neztratil, anobrž

mnohým že zachránil údy poranné asto tak, že by jindy bez výminky
amputaci byly propadly. Aby také širší obecenstvo význam toho oceniti

mohlo, položíme tuto malé vysvtlení. Zlámaniny obyejné, s nimiž

neudalo se zárove žádné zvláštní poranní, nejsou vcí nebezpenou

;

úd ponechá se nkolik nedl v nehybném nkterém obvazu, zlámaná

kost se scelí, a nemocný pak pravidlem užívá zlámaného údu zrovna

tak jako prvé. Avšak zcela jinak tomu, jeli zlámanina spojena s ranou

ástí sousedících, tak že kost je hmatu neb zraku pístupna. Více

mén lhostejný úraz mní se tu v neštstí život nebezpen ohrožující,

nebo nemocný snadno mže podlehnouti rozmíšení krve vznikajícímu

rznými zánty okolo rány. Vídenský chirurg Billroth, který r. 1874
obvazu Listrovu ješt valn nepál, napsal tou dobou v známé své

knize o všeobecné chirurgii o komplikovaných zlámaninách: „Kdežto

lovka jednoduchou zlámaninou postiženého v mnohých pípadech sotva

lze oznaiti nemocným, a poranní takové za nynjšího pohodlného

léení spíše za nepíjemnost než za neštstí považovati dlužno : je

každá otevená zlámanina vtší kosti konetinové, ba mnohdy i pouhého

prstu tžkou, a bohužel píliš ješt asto smrtelnou nemocí."

Jak smutn pravdivá byla tehdy slova Billrothova, dosvdují
tato ísla vyatá z citovaného spisu Volkmannova (str. 4—5.) : Z 885
komplikovaných zlámanin bérce, které bhem asu v anglických a n-
meckých nemocnicích ošetovány byly, skonilo smrtí 339 pípad (bez

ohledu na spsob, jímž léeny byly), t. j. 3872 /o> a komplikované zlá-

maniny kosti stehenní byly ješt mnohem nebezpenjší, tak že mlu-

vímeli povšechn o zlámaninách otevených, druhdy 40% všem lékam
umírávalo. Tak aspo vykazují se vzácným souhlasem statistická data

z klinik v Curychu, Gotinkách, Hale, Vratislavi, Bonnu. Roku 1877

ohlašuje Volkmann 73 za sebou vyléené pípady tžkého poranní

toho, a ve všech bylo obvazováno po spsobu Listrovu : zdaž tu možno
ješt o výtenosti methody té pochybovati?

A methoda Listrova nejenom jist ale také rychle hojí, pípady
úžasn rychlého vyléení ran obvazem tímto jsou již tak etné, že

bych uvádním zvláštností nkterých zbyten rozpravu tuto zvtšoval.

Mnohé z nich uvádí mezi jiným Volkmann v jiném svém spisku

:

„Ober den antiseptischen Occlusiverband und seinen Einfluss auf den
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Heilungsprocess der Wunden" (Sanimlung klinischer Vortrage. 1875.

16. prosince). Tolik však podotknouti dlužno, že rány po spsobu
Listrov obvazuji se nyní tém na všech školách chirurgických ; tak

v Praze na obou školách — na klinice zesnulého profesora Heinea

klesla následkem toho úmrtnost vbec na 4y2 / > druhdy ítala 12%—
dále na nkolika ústavech Vídenských (sám Billroth je již pívržencem
methody té), pak v Inspruku (prof. Albert), v Mnichov, Lipsku, Halle,

Berlín, Hamburku atd. (zejména profesoi prvních tí mst Nussbaum,

Thiersch a Volkmann o rozšíení a ocenní obvazu Listrova mají ve-

likou zásluhu.

Nyní jest nám zodpovídati otázku: na em se zásady Listrovy

zakládají? Odpovd byla by obšírná, kdy bychom se dotkli panujících

nyní názor o nemocech vbec, nebo práv na nynjších názorech

o nakažlivých nemocech vbec a o nákaze z ran vznikající zvlášt

povstal obvaz Listrv. Názory ty posud netší se všeobecnému uznání,

ano o sjezdu nmeckých pírodozpytc v Mnichov nedávno odbývaném
vyslovil se nestor nmecké vdy lékaské Virchow, že prý on sám

ješt není pesvden o pravdivosti uení, jako by veliká ást veške-

rých nemocí vznikala mikroskopickými organismy, kteréž vnikajíce do

lidského tla perzné nemoci zpsobují ; a vyslovil se tak po peetných
spisech ve prospch theorie té svdících. To je zajisté dosti závažný

dvod, aby lánek urený pro obecenstvo neléka vcí tou se obšír-

nji nezabýval.

Ale bud jak bud, tolik již jisto, že Listrv obvaz, jenž se o plís-

novou theorii opírá, je ve svých úincích velmi prospšný. Povšechn
pak dá se o jeho vzniku tolik povdti : Selrvámeli pi výše volených

píkladech zlámaniny prosté a zlámaniny komplikované, z nichž jedna

je okolností tém lhostejnou, kdežto druhá pímo život ohrožuje

:

vidíme pedevším, že místo zlámaniny prosté zahaleno je v ásti ne-

porušené, zejména že kže onu ást, kde zlámanina kosti se udala,

zahalující je bez pohromy, kdežto v pípadu druhém zlámanina je ve

volném spojení se vzduchem. Tam, kde vzduch nemá pístupu, je one-

mocnní lehké, kde má pístup ohrožuje život
;

patrno tedy, že p-
vodcem nebezpeenství tu vznikajícího jest nkterý škodlivý princip ve

vzduchu obsažený. Za škodlivý tento princip považuje Lister plísn,

a všecka jeho snaha smuje k tomu, aby plísním pístup k rán za-

bránil. Ponvadž pak se shledalo, že život plísní pestává, dotknemeli

se jich nkterými látkami, zvolil Lister za základní mocnost svébo

obvazu karbolovou kyselinu, o níž je známo, že se znanou intensiv-

ností nií plísn, istí tlo, omývá ránu i napouští látky na ránu pi-

ložené a obvaz tvoící. Veškero pak jeho poínání >e soujem dmysln
promyšlených, zdánlivých malicherností, tak že lépe uiním, vypíšuli

konkrétní nkterý pípad, než abych suchopárné vypoítával zmínné
jednotlivosti. Dejme tomu, že se jedná o amputaci nohy; píina
amputace budiž nám lhostejná. Tu prvý akt spoívá v tom, že se

místo, kde se operovati bude, mýdlem ist omyje, bitvou oholí a pak

nepíliš silným roztokem kyseliny karbolové spláchne. Nože a vbec
všecko náiní operatérovo leží tolikéž v podobném roztoku, a on sám
ped poetím v témže roztoku peliv si ruce omyje. Nežli pone
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operovati, pustí se ze zvláštního pístroje na nohu sprcha karbolové

vody, kteráž stále se udržuje, pokud není rána obvázána. Operace

dje se podle kteréhokoli obvyklého spsobu, krvácející cévy podváží

se strunami v karbolovém oleji ponoenými (tolikéž vynález Listrv)

;

struny ty mají tu vlastnost, že je organismus vstebá, aniž pak teba
vzdáliti je po nkterém ase jako druhdy, kdy se krvácející rány

hedvábím podvazovaly. Rána se zašije nití, která jest napuštna smí-

šeninou z vosku a karbolové kyseliny a do rány se položí na kraj

malá kauuková rourka, také karbolovou kyselinou namoená (tak zvaná

drainage, pvodní vynález Francouze Chassaignaca), aby odmšky rány

voln mohly odtékati. Pes zašitou ránu položí se hedvábná vosková

dykyta, namoená do karbolové vody, na to zaobalí se celá ást do

osmeronásobn složené látky, zvané mull, ped tím také karbolovou

kyselinou pipravené, a pak se teprve zavine celek obvazem tolikéž

v karbolové vodé namoeným ; ted ustane sprcha. Nemocný jest obvázán.

Takový jest v podstat obvaz Listrv ; v nejnovjších dobách

dožil se ovšem etných zmn a novot, avšak podstata zstala, zejména

osmeronásobn složený mull je podkladem trvalým. Podotknouti jen

dlužno, že mezi sedmým a osmým listem mullu vložena je nepromokavá

látka (bud širtink natený roztokem kauuku anebo tak zvaný karbo-

lisovaný kauukový papír).

Z tolika podrobností skládá se methoda Listrova — a jen pesným
šetením všech jednotlivostí možno docíliti úspchu. Patrno, že poínání

lékaovo pi obvazu takovém musí býti úzkostliv pelivé. Když Lister

o svých úspších první zprávu podával, nápodobili ho mnozí poínajíce

sob podle písemných návod jeho — výsledek byl ten, že jen málo

kterým chirurgm se podailo dosáhnouti toho, eho Lister dosáhnul.

Následkem toho pohlíželo se nedviv na celou tuto tak zvanou

antiseptickou methodu ; ale ponvadž Lister neustával energicky na

úspchy své poukazovati, zejména ku pelivosti v provádní vybízeti,

stala se ídká vc, že se pemnozí chirurgové odebírali k Listrovi do

Edinburgu, aby se na vlastní oi obvazování jeho nauili. A tato „pou
do Edinburgu", jak tomu nkteí posmšn íkali, pinesla chirurgii

zdárné ovoce. Kdo si pete drastické líení Mnichovského profesora

Nussbauma, ve spisku jeho nahoe citovaném, pesvdí se, jak roz-

dílné byly jeho výsledky s obvazem Listrovým, když jednal podle

pouhého popisu, a pak, když vyslal svého asistenta do Edinburgu na

zkušenou. Týž uenec sám praví, že považuje na píklad kratiké

ustání v karbolové sprše za kardinální chybu, kterou se výsledek všeho

namáhání uiní pochybným. Jak se tu potvrzuje názor o veliké cen
malikostí

!

Když se obvaz Listrv již tšil takoka všeobecnému uznání —
a tomu není tak dávno, sláva jeho je teprve nejvýš ptiletá a vše-

obecn uznána je teprve v dobách nejposlednjších — íkali mnozí,

že cena obvazu Listrova nezakládá se na používání kyseliny karbolové,

nýbrž na oné skrupulósní istot (tak zejména Vídenský chirurg Neu-

dórfer ve svém spisku „Die Wundbehandlung," vydaném ped kratikou

dobou). Tuším, že námitka taková vc nemní; že tato jest výborná,

uznal i on, a to postaí.
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Narkósou a Listrovým obvazem dostala se chirurgie do zcela jiné

fáse. Zejména stala se chirurgie dutiny bišní problémem rozluštitelnym

— a té krajiny se chirurgie druhdy všeobecn bála. Druhdy byla

ovariotomie výsadou jen nkolika routinovaných lidí; te jest majetkem

obecným, a ze všech stran docházejí zprávy o podaených tchto

ohromných operacích. Chirurgové nejnovjší doby s úspchem vyndali

ledvinu, vyízli i jiné orgány a pjdou zajisté mnohem dále. Nedávno
pravil jeden ze zdejších docent v habilitaní své pednášce, že zajisté

není daleka doba, kdy chirurgie bude léiti i raka žaludeního — tím

ovšem spsobem, že ochuravlou ást útroby této vyízne. Výrok ten

upomínal by zdánliv na posmšnou nmeckou píse a ranhojii Eisen-

bartovi, avšak jest pravd u vysoké míe podobný, alespo pesn
charakterisuje snahu nynjší chirurgie, jež se opírá o své resultáty do-

sažené narkósou a antiseptickým obvazem.

Avšak nebudiž mi nerozumno. Listrv obvaz— sám o sob me-

thodou jsa drahou— není pro chirurgy vbec postulátem nutným. Zejména

by se klamal, kdo by se domníval, že byv vynalezen bude záhy ve

všeobecném užívání, a že ho zejména každý praktický léka používati bude.

Listrv obvaz jest uren pedevším pro nemocnice, v nichžto vzduch

není jako v privátním dom, v nichžto rok od roku prodlévá veliký

poet nemocných s rznými ranami, vzduch pímo otravujícími. Toho
v rodin není, a také nejsou z dom soukromých známy podobné od-

strašující píklady, o nichž jsem nahoe zmínku uinil ; a zcela jiné

jsou výsledky, jichž se v tomto ohledu dodlá praktický léka než

výsledky, jež ml ídící léka velikého oddlení v nemocnici bez me-
thody Listrovy. Zdali lze Listrv obvaz provésti také ve válce, kde malý

poet léka ošetovati má veliký poet ran, to musí rozluštiti budoucnost.

Tolik je jisto, že obvaz ten potebuje více asu než jiný, dále že vy-

žaduje etnjší a zkušenjší asistenci. Podobných pomr v žádné válce

ješt nebylo
;
proto hledají pemnozí lékaové njakou zdárnou modifikaci

methody té, aby jí lze bylo ve válené chirurgii s prospchem užiti.

Tolik o dvou kardinálních podmínkách moderní chirurgie. A zdali

pak chirurgové našich dn mají ješt jiné novoty, pedící znan nad
methody staré? Odpovd k otázce té zabíhá mnohem hloubji do

specielního odboru tohoto, než ob otázky dívjší ; a proto ubírám

se dále jen s váháním, veden úmyslem, aby ádky moje podávaly obraz

úplnjší.

Chirurgie mla po všechny doby v adách svých zástupc muže
vynikající, talenty veliké. etná jména francouzských a anglických

léka, požívajících povsti svtové, tomu nasvdují. A tebas bychom
za našich dn nemli duch tak mohutných, jako žili ku konci minu-
Tého a poátkem tohoto století, pece i te pracují v chirurgii mužové
výtení ; zejména exaktnost nmeckých chirurg, vynalézavost Francouz
a skvlý duch Anglian o zásluhy a úspchy nynjší doby se dlí.

Mohl bych tuto uvésti pemnohou skvlou methodu, jež u léení
té i oné choroby s prospchem se užívá, avšak abych nestal se

píliš obšírným, dotknu se jen nkterých více vynikajících vynález.
Tu pak mi pedevším na mysli tane znamenitá methoda profesora

Esmarcha v Kielu, elící k úspoe krve pi operacích. Esmarch —
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a souasn s ním prý Vlach Silvesti — obvinuje konetinu, na níž

se operovati má, elastickou pruhou, poínaje od špiky a pokrauje

vzhru smrem k trupu. Tím vyžene krev z údu do trupu, a nežli

pruhu sejme, obemkne pevn úd nahoe silnou kauukovou rourou,

kteráž seve všecky cévy tak, že se stanou neprchodnými. Když pak

se elastická pruha sejme, možno na konetin operovati zcela klidn,

a mnohdy neztratí se pi tom ani lžíce krve. Methoda tato má pro

chudokrevné lidi ovšem velikou cenu.

Co se týe Miz, nádor na tle. ustálila se chirurgie na vy-

íznutí nožem. Vypalování a podvazování, jehož se druhdy užívalo,

zanecháno naprosto. Místo nože se nkdy — zvlášt zejména u ná-

dor hluboko utkvlých, noži nedobe pístupných, anebo krvácením

vyhrožujících — po návodu profesora Middeldorpfa, *) druhdy ve Vrati-

slavi psobivšího, užívá elektiny, zejména té okolnosti, že silný galva-

nický proud, procházeje platinovým drátem, tento rozžhaví. Rozžhaveným
takto drátem proízne se nádor, pi emž zárove sálající žhavost

uzave cévy krevní tak, že po operaci nekrvácejí. Spsob operování

tohoto vyniká mnohou dobrou vlastností ; užívá se ho asto, hlavn
pi odnímání jazyka nebo nádor v dutin ústní a jícnové.

U nádor vycházejících ze Maz mízních se podle nauky prof.

Billrotha ve Vídni a jeho asistenta Winiwartra podává s prospchem
arsenik; zejména podailo se obma, druhdy beznadjnou nemoc —
nazvanou od Francouze Trousseaua adenie, od Billrotha pak „lymphoma
malignum," vyznaující se ochuravním žláz mízních — ve mnohých
pípadech s prospchem vyléiti. Okolnost tato zajisté zasluhuje estné
zmínky, uvážímeli, že se ve mnohé chirurgické knize o nemoci té tvrdí,

že do dvou rok nemocného bez pomoci usmrcuje.

Také zbytnní žlázy štítné, tak zvané vole, léí naše doba se

zdarem.**) Profesor Luecke, psobivší druhdy v Bernu, kde choroba

ta astji se vyskytuje, uveejnil r. 1868 lánek o method své, kteráž

se na tom zakládá, že se do jistého tvaru choroby té vstikuje silný

roztok asíku (jodu). Methoda ta sice v rukou neprozetelných je ne-

bezpena, ale jsouc užita pesn po návodu vynálezcovu má z pravidla

výborný úspch.

Co do zlámanin, léení proti dobám dívjším nepomrn zjedno-

dušeno. Za našich dn dílo Klugeovo z prvé polovice tohoto století

naplní tenáe úžasem pro nesmírnou hojnost rzných obvaz, kterých

se u zlámanin užívalo. Nyní užívá se vtším dílem tvrdnoucích obvaz,
hlavn sádrového, vynalezeného Holananem Mathyssenem, pohodlného
i jednoduchého ; obvaz ten je už ve všech tém vrstvách znám, ne-

teba ho tedy do podrobná vypisovati. To však dlužno podotknouti

a zárove mezi novoty vaditi, že obvaz tvrdnoucích užívá se s vý-

teným prospchem u nemocí kloubových, nebo zánty kloubové bývají

z pravidla pohyby úd více a více zhoršovány, proto nehybný obvaz

u nich jest ku prospchu.

*) Die Galvanokaustik von A. Th. Middeldorpf 1854.
**) Viz Die Krankheiten der Schilddruse von Dr. A. Luecke 1875.
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Nehodlaje zasahati do vcí odborných, chci jen jedno ješt pi-

pomenouti: jednoduchost, jaká vždy více ovládá jednání chirurg. Jindy

vynalezeny jsou duchapln sestavené nástroje, jichž každá ást umlostí

svou dlala vynálezci cest, ted toho není. Nž, nžky, pinzetty, klešt

a nkolik jen málo nástroj jsou sbírkou tém všeho, eho chirurg

pi obyejných výkonech svých potebuje, doba trepán, ecraseur,

tonsillotom a podobných jiných více mén dmyslných nástroj uply-

nula; prostý nž veden s dostatenou rozvahou vtšinu jich nahradí,

a nikdy nemá operovat nástroj, nýbrž ruka chirurgova, jak výslovn

J. B. Dieffenbach požaduje.

Tatáž pak jednoduchost jest ídící zásadou pi obvazech. Pro

zlámaniny kosti stehenní znali starší chirurgové sedmdesát a nkolik

obvaz, tec! vystaí známost dvou, tí, jen když je chirurg dovede

pesn piložiti. Jindy si chirurgové obvazy u zlámanin kosti klíní

lámaly hlavy a podnes uchovala historie jména obvaz Dessaultových

a Velpeauových, ale chirurg našich dn užívá pouhého trojcípového

šátku; nauilo ho stízlivé pozorován}, že úspchy s tímto obvazem

jsou totožné, jako s obvazy nejumlejšími.

I z tohoto struného pehledu vysvítá tuším dostaten , že

v chirurgii za dob našich provedena veliká revoluce.

Antonín Hansgirg f

Antonín Hansgirg, málem poslední z len staré družiny, která

pi úsvitu nové doby v naší literatue vidla utšen zkvétati zlaté

ovoce snah Jungmannových, poslední málem z poctivc buditel, zavel

v minulém lét oi své k vnému spánku. S ním zmizel opt kus

památných trosek dávného eského života, v jichž stínu vybudovalo si

nové pokolení chýše své jako vlaštovice hnízda v omšelých ímsách —
trosek, na nžto jsme zvykli pohlížeti š pietou. Kuká naše dotýká se

jich jen s posvátným chvním, oko slzí, když proudem asu z nich

opadává vetché kamení. Pi každé hrud, která padá na rakev nkterého
z úastník národního našeho probuzení, zdá se nám, jako by picházela

dávná naše utýraná minulost a prosila nás vlhkým zrakem, abychom
nebrali jí to, co bylo jejím nejluznjším snem v dobách tžké atrapy.

Tu nás pak upokojí jen vzpomínka na život uplynulý pi plodné a

vdn uznané práci literární.

I život Hansgirgv (narodil se v Hradci Králové dne 20. kvtna 1806)
byl posvcen literárním a vlasteneckým snahám. A nevynikl v prvním
ohledu tak vysoko, jako pemnozí z jeho souasník, pece byla innost
jeho ve svém spsobu blahodárná. Pispíval do rzných asopis, jež

vycházely vletech 1834— 1841, do eské Vely, Musejníka, Svtozora,
Vlastimila, Dennice a peložil na jazyk eský nejeden cizojazyný spis.

Pedmty k pekladm svým volil namnoze šastn ; v poslední dob
ovšem všeobecné chabnutí sil jeho pemohlo ilost duševní a zstavilo
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patrné stopy v nejnovjších jeho pracích tohoto druhu. Z péra Hansgirgova

chová i Slovník Nauný mnohé vzácné píspvky; pozoruhodný je též

jeho „Katalog eských knih od r. 1774— 1839," perný to kus práce

bibliografické.

Více a úinnji nežli co spisovatel psobil Hansgirg jakožto

uitel a vychovatel mladého pokolení vlasteneckého. Pražské Staro-

mstské gymnasium, kde psobil od r. 1851, odchovalo též jeho pi-
inním národu mnohou vzácnou sílu ; eské pak hodiny, které už

díve v krušných letech tyicátých na gymnasiu Litomickém dobro-

voln odbýval, uinily mnohé mladistvé srdce pístupným vci národní.

O. Mokrý.

František Šimeek
.... Zmizel v svt

jak ten poutník v širém poli.

(Fr. Šimeek. Kvty 1870.)

Smrt zasáhla tentokráte v zelené ješt mlází literárního našeho

života, dotkla se ledovým prstem svžího výhonku, a jarobujná haluz

sklesla s lebýnkým jenom šelestem k vychladlé zemi.

Fr. Šimeek, nadjný básník a velmi zruný žurnalista, po dlouhé

a strastiplné chorob prsní vydechl svého bohatého ducha dne 25. záí
t. r. ve všeobecné nemocnici Pražské, kamž se byl uchýlil po tíletém

tém, beznadjném zápasu s trapnou nemocí. Život Šimekv jest

adou nejrozmanitjších píbh, jest mosaikou pepodivných, asto
pímo fantastických obrázk. Základní tón všech barev, jimiž jsou

malovány pestré výjevy ze života zesnulého básníka, jest neveselý,

místy až démonicky temný. Žití Šimekovo vystailo by málem na

román s velmi smlými požadavky romantickými, byly by v nm za-

jisté obsaženy i takové oddíly, jaké fantasie básníkova jen v nejsm-
lejším letu napsati dovede. Povídka o život Šimekov obsahovala

by kapitoly, pi jichž tení chvlo by se srdce lehkým mrazením,

oddíly bezradostného mládí, potulného života, beznadjného strádání

ve stavu povaze duševní nepimeném a rozvoj ducha tlumícím. Pak
kratiký, ale luzný sen o štstí, krátké zaplanutí ducha svrhnuvšího

dlouholeté pouto nevolnosti a okívajícího chvílemi v tvrím psobení

;

prudký to jenom zážeh okamžiku a chorobný tak, jako ten zimniný
nach nemoci na jeho tvái. Jinými slovy: Šimeek byl již v nejútlejším

mládí otráven neblahými pomry rodinnými, pak vrhla jej rozmarná

ruka osudu nepochopitelným nám dosud spsobem v tábor — cikán,

totéž rám peneslo jej v krátce v temné cely klášterní. Prchlo zase

nkolik rok, Šimeek octl se na pd literární, psobil zdárn a

neúnavn v redakci „Národních List", kde se zvláštní dovedností

vedl dležitou rubriku soudní sín. Založil si šastnou domácnost a

když ml již konen nalézti klidu dlouho po svt hledaného, umel
maje vku teprve 34 léta.
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Avšak zaveme radji rezavou sponu smutné té kroniky mladého

života a poblednme aspo zbžn na literární innost Šimekovu.

Básnické nadání jeho rozkvetlo v dob, která bude po vždy velice

pozoruhodnou v djinách národního našeho života. Myslím tím konec

let šedesátých a etné sbírky básnické mladého pokolení, které po-

ínalo tehdy takoka útokem hnáti na výšiny eského Parnasu. Doba,

která nám odchovala echa, Sládka a Krušnohorskou, jakožto ti

hlavní zástupce a vdce tehdejší básnické generace , zrodila také

Šimeka. Ovšem že nelze na to, co napsal Šimeek, klásti mítko,
u samých jeho soudruh nyní platné, jef toho, co tiskem vydal, po-

mrn velmi málo a nestaí k celistvému o nm soudu. Avšak i ze

skrovných ukázek verš Šimekových, jež objevily se ve Kvtech,

Obrazech života, Ruchu, Lužianu, šumavanu a j., možno poznati ne-

všední talent lyrický, který kdy by byl dozrál k umleckému rozvoji,

byl by se jist petvoil v individualitu, jaká je nezbytným požadavkem

veškeré lyriky. Nkteré písn Šimekovy dosply skoro již k tomuto

stupni a iní dojem plod zralých, jakých není v literatue naší nazbyt

;

jiné opt — a žel, že jest to vtšina ! ztrácejí se v nezbadatelných

spoustách divokých, asto bizzarních, akoli nikdy všedních myšlenek.

K písním prvního druhu náleží veliká ást milostných a mnohé z celého

cykiu sociálních a zvlášt klášterních jeho upomínek. Nkteré z nich

nalezne tená v Almanachu Akademického spolku, v prvních ronících

Kvt, v Lužianu a j. Mnohé z básní Šimekových vrou tém Bérange-

rovskou satirou neb vroucným citem k utrpení lidu upomínají na sou-

rodého Šimekovi pvce Šolce, na p. „Z lidu," „Kdo oni jsou," „Bez

lásky" (Kvty) a pod.
;
jiné mají lehounký chod národní písn, veliký

pak poet stn nevlídnou, skoro hbitovní poesií. Nebudeme se pouštti

v podrobnjší rozbor básní Šimekových, projevujeme tuto jenom velé

pání, aby se brzo uchopila pozstalosti Šimekovy povolaná ruka a

zachovala básnický jeho odkaz vdné památce národa.

V žurnalistice pstoval Šimeek zvláštní druh literární produkce

ze živl, od nichž se péro spisovatelské jindy odvracívá, ponvadž
puí na hrzném paeništi svrchované bídy spoleenské — na žaláích.

Šimeek byl v tomto smru romancierem vzení. Nechceme zde ešiti

otázku o oprávnnosti snahy, jaká se jeví v obsypávání bezedných

moál fantastickými kvty, nám zdá se býti poesie tohoto druhu

meteorem shaslým v odlehlé erné tni, i spíše motýlem dokonáva-

jícím potichu v pavuinách uschlého pn ; cthický cit se od ní ne-

jednou odvrací s elem skabonlým. Slova tato nejsou však napsána

na újmu památce Šimekov, z jehož obrázk žaláních prozíralo vždy

zárove s nespoutanou etou jiskivých frásí též množství ušlechtilých

cit nejvíce v rouše satiry, ovšem spíše básníkem samým cítné než

širokým tenástvem pochopené.

V Šimekovi ztratili jsme již za života jeho mnoho produktivní

síly básnické, smrt jeho pak odala nám i to, eho jsme se u nho
pece stále v budoucnosti nadali. Louíme se s ním te tak neradi,

jako s dlouho chovanou a na konec pece jen sklamanou nadjí.
O. Mokrý.
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Obnovení jednoty národní.

Ukonujíce tento roník Osvty nemžeme než s upímným potšením
zaznamenati dležitou promnu, která bhem letošního roku ve vnitních

pomrech eských zavládla, byvši prvé po delší dobu pipravována.
Mli jsme od samého poátku za svou povinnost, obraceti zetel

eského lidu ke zhoubným následkm národního rozštpení a bratro-

vražedného boje, který z nho pošel, jakož i pimlouvati se co nejd-
tklivji za to, aby zase obnovena byla národní jednota, svornost a

káze. Povinnost tu jsme dle sil svých plnili v tchto listech i jinde,

kdekoliv se k tomu vhodná píležitost naskytla.

Tak jsme poátkem roku 1875 na tomto míst ve svých úvahách
o pomrech eských pravili: „Jako se všecky naše politické osoby

u veejnosti navzájem neslýchané zhanobily, tak vrhá se ve zkázu všecko,

cokoliv iní pedmtem svého sporu. Divadlo národní, které se staví,

divadlo prozatímní, ve kterém se hraje, ústavy naše umlecké, ústavy

naše vdecké, ústavy naše humánní, ústavy naše penžité, národní jednoty

a spolky, národní slavnosti, pomníky, mrtvoly na márách, mrtví dávno

v hrob zpráchnivlí— všecko všude se trhá prachem strannické náru-

živosti ! ... . Za rozkolu budeme jen všecko, co národního, boiti, sta-

vti nic nedovedeme. Proto za rozkolu bude národu vždy bda a nic

než bda ! Staí a Mladí mezi sebou válí a eši pi tom hynou. . . .

Hyneme v ohledu politickém, hyneme v ohledu národohospodáském —
hyne naše literatura, hyne všecko umní, hynou všechny ušlechtilejší

duševní snahy — hynou charaktery u jednotlivc, hyne mravní povaha

národa — hyne všechen spoleenský život, hyne všecko nadšení, hyne

vdomí povinnosti, hyne láska k práci, hyne láska k životu ! . . . Pry
s takovým ádem ! Nemame navzájem své síly, nešlapme druh druhu

osení, neotravujme si život— vždy nám uložena veliká kulturní úloha,

která se sama nevykoná, a která by denn mla jíti ped se! Dosti

té posavadní krátkozrakosti, dosti té posavadní rozptýlenosti, toho vzá-

jemného nevražení, ochromování, ztrpování života, dosti té omrzelosti,

ochablosti, neplodnosti a neutšenosti na všech stranách ! Abychom
zachovali a pojistili život svj, abychom vyplnili úlohu svou eskou,

tím více pak abychom dostali svému povolání slovanskému, nekuli

svtovému, jednoho nám potebí: jednoty, nejtsnjší jednoty, a to je-

dnoty sil, jednoty práce a jednoty srdcí /"

Dostali jsme toho etné dkazy, že bylo už tehdy hojn vlastencv

eských, kterých strannická váše nezaslepovala tak, aby pravdy tolik

zejmé popírali.

O rok pozdji stanul eský lid u hrobu Palackého. I obrátili

jsme se opt k pátelm národní jednoty a svornosti, veejn v tato

slova: „Žalostná ztráta velikého muže, který po tak drahnou dobu byl

hlavou našeho národního tla, milionm ech co nejživji pipomnla
poteby a tužby, nebezpeenství a svízele, pekážky a boje našeho ná-

roda. Nad hrobem Palackého se v zármutku a hoi veškeren eský
národ shromáždil jednou zase jakožto jediná rodina. Nad hrobem Pala-

ckého také v nesíslných srdcích ozvalo se pesvdení, že jen v tom
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jest naše spása, abychom vždy jednou rodinou zstávali. Ale nad hrobem
Palackého tanula také ve stísnných prsou tisícm a tisícm ta otázka

:

Mají od tohoto hrobu cechové, pestávše se na chvíli mezi sebou vaditi

a potýkati — mají se odtud rozejíti opt jen k nové vád, k novým
rznicím a rozbrojm, k nové obanské válce? Nikoli. Nadešla chvíle,

kde jest možno našim národním ptkám a všem škodlivým úinkm
jejich pojednou uiniti konec. Ne již dále svoji proti svým. ale zase

po všech vlastech eských svj k svému !— Odstranní rozkolu v ln
eské rodiny, obnovení národní jednoty a svornosti má se státi na ten

spsob : aby ve všech politických otázkách, týkajících se celého národa,

všichni zástupcové národní šli jen jedinou spolenou cestou — aby se

neprovozovala jménem ech dvojí neb trojí nýbrž jen jedna politika,

aby veškeren eský národ jako druhdy za Palackého stanul zase v je-

diném nedílném šiku, vedeném od jediného nejvyššího vdce — ovšem

žádného jiného nežli dr. Fr. Lad. Riegra. — Necha všichni pátelé

národní jednoty a svornosti po vlastech eských v duchu smílivém a

pátelském všemi dobrými prostedky k tomu psobí, aby Cechové nad

hrobem Palackého bratrsky sob ruku podali, aby se opt ku vzájemné

lásce navrátili, ku spolené práci se povzbuzovali a posilovali, jakožto

spoludlníci na národa roli ddiné, jakožto synové jedné otiny a

bratí jedné krve !"

I' veliké vtšiny eského lidu byla tehdáž mysl k takovémuto

pátelskému vyízení a ukonení domácích spor velice naklonna. Bylo

by od místa zevrubn vypisovati, pro k tomu pece nedošlo
;
jen jedné

píiny chceme se dotknouti : vle lidu neprojevila se tehdy ješt s do-

stateným drazem. Avšak projevila se pece tak, že o ní nemohli

ani nepíznivci mírného dohodnutí zstati v pochybách : a následek toho

byl blahodjný. Pestala aspo novináská štvanice, pestalo hromadné

hanobení jmen a mravní ubíjení osob — po nkolikaleté boui nastou-

pilo konen zas utišení, po nkolikaletém boji na nž nastoupilo pí-
mí. Nebo lid tomu chtl.

Když v takovém pímí uplynulo léto minulého roku, ochladly

náruživosti strannické po celé zemi tou mrou, že na podzim téhož

roku mohla Jednota dramatická podniknouti pokus, aby se mezi Staro-

echy a Mladoechy stalo sjednocení u vcech eského divadla. Ovšem
musili jsme dlouho choditi od domu k domu, od muže k muži: ale

naposled se všecko dobe vydailo.

Troje divadelní družstvo se na jae letošního roku slouilo v jedno;

musilo pak ovšem po nkolik msíc hráti ped hledištm skoro prázdným,

ponvadž obecenstvo díve z divadla vypuzené velmi neochotn se tam

vracelo : avšak družstvo vytrvalo, a divadlo bylo konen zas jednou

(od pp. dr. Daška a Fr. Kolára) dobe ízeno — a tak se tato rána

ponenáhlu zaceluje. Z jednoho hrozivého nebezpeenství divadlo naše

arci po tu chvíli nevyvázlo : ale také tm vným zmnám v editelstvu,

tomu vnému neblahému experimentováni, dokonce už s osobnostmi,

které svou neschopnost k ízení eského divadla dostaten osvdily,
které by pouhým objevením se u divadla vzbudily tuhou oposici a které

by dojista zase brzy s fiaskem odstoupiti musily— také tomu kolísání,

tomu dobrodružení, té nejistot doufáme že nynjší spojené družstvo
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uiní pítrž a dopeje divadlu stálosti a klidu, jichžto k vývoji a

pokroku svému pedevším nevyhnuteln potebuje.

V lét potom následovalo i slouení v píin velikého národního

divadla. „Stalo se již obecným pesvdením všech ech, kterak

sluší a náleží, aby dílo dosahu tak velikého pro celý národ bylo k místu

pivedeno svorným piinním všech stran a spoleenských vrstev, a

kterak je zárove nutnou potebou, aby tyto všecky svorn a ochotn
ano s nadšeným sebezapením pinášely obti své, máli vbec, máli

v krátké dob dokonáno býti dílo tak nákladné. Toto poznání obecné

v národ našem stvoilo v tchto dnech skutek vážný a zajisté všemu
národu eskému velevítaný, skutek to svornosti a smíení, jenž se stal

tím, že shodou všech stran obnoven a valn rozmnožen vlastenci ze všech

tíd spoleenských sbor pro postavení národního divadla, kterýž volbou

svornou a nehled k rznosti názor politických, svil provedení díla

výboru novému ... Již tedy, rodáci, vzchopte se ješt jednou k zápasu

obtavosti za vc národu našemu pro všecku budoucnost tak dležitou,

pispjte nám velcí i malí, každý dle sil svých, odevzdejte všeliké pí-
spvky tu a tam složené nebo slíbené pod výminkou, kteráž nyní již

vyplnní svého došla, skládejte píspvky nové a podporujte pedevším
vší silou národní loterii, kteráž umožujíc i nejchudšímu státi se spolu-

zakladatelem díla národního, zárove sboru našemu v nejkratší dob
nejvíce prostedkv mže poskytnouti!" — Tak promluvil k eskému
lidu nový výbor sboru pro vystavní národního divadla, a lid slova jeho

pijal s nadšenou pochvalou; velé pak úastenství, s nímžto se všude

potkává eená loterie, vzbuzuje nadji, že stavba velikého národního

divadla roku 1879 posléze bude dokonána.

A nyní jde o jednotu politickou, které my poád rozumíme tak,

aby byla jen jedna kandidátní listina, jeden poslanecký klub a jeden

vrchní národní náelník — a ve všech politických otázkách týkajících

se celého národa aby všichni zástupcové národa šli jen jednou spolenou

cestou. Když pak bude poslanecký klub ili sbor jeho dvrníkv otže
eské politiky v skutku v rukou držeti, o všech píslušných otázkách

jakožto nejvyšší instance v as rozhodovati a rozhodnutí svá, pokud toho

teba, také u veejnou známost uvádti, aby lid nikým jiným maten

býti nemohl : podaí se také záhy obnoviti káze národní, proti které

za posledních let tolik bylo hešeno. — Sjednocení u vcech politických

jest arci obtížnjší než bylo u vcech divadelních; ale dobrá vle a

vlastenecká mysl mužv, od kterých provedení jeho závisí, dovede

zajisté všecky obtíže pekonati. Jakož erný prapor rozkolu na ten

as už jest odstrann, tak pevn víme, že nedaleká jest doba, kde

v každé eské obci, na každém eském dom zase vláti bude pouze

jasný prapor jednotného eského národa!

Bude nám dlouho napravovati, co pokaženo, a dohánti, co za-

nedbáno ; ale nyní nejpilnjší jest poteba, aby se konené dohodnutí

stalo co nejdíve, abychom obnovíce jednotu sil a jednotu srdcí, radji

dnes nežli zejtra poali opt na všech stranách s horlivostí konati dílo

národní

!

V. Vlek.
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